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 ےک اک ںی ےک

 باتكلا مأ نه تامكحم تابآ هنم باتكلا كيلع لأ ىذلا وه » :ىلاعت هلوق

 « هللا الإ هليوأت ملعيام و : - هلوق ىلإ -

 فصو و ؛ هباشتملاو مكحما ىلإ باتكلا مسقت هيف: هباشتملاو مكحلا قيقحن

 ىو : هيلإ ه درو هيلع هباشتملا ءانب كلذ ىضتقاف « هلصأ و باتكلا مأ هنأب مكحما
 حصيام امه دحأ : نيينعم ىلإ مسقني هباشتملاو مكحملا نم دحاو لك نأ ىلع ةلالد كلذ

 لاق : ضعب نود نآ رقلا ضعب هب صتخيام رخآالا و « هب هعيمحجي نآرقلا فصو
 باتكلا تايآ كلت رلا » : ىلاعت لاق و « هتايآ تمكحأ باتك رلا » : ىلاعت هللا

 لزن هللا » : ىلاعت لاق و . ماكحألاب عضاوملا هذه ىف نآرقلا عيمج فصوف « مكحلا

 ىذلا ماكحألا و . هباشتملب هعيمج فصوف « ىناثم ًاماشتم ًاباتك ثيدحلا نسحأ

 امأو . لوق لك نآرقلا امم لضفي ناذللا ناقتإلا و « باوصلا وه عيمحلا هب مع

 ىذلا ظفللا هب دارملا ناف « تامكحم تايآ هنم » : هلوق ف صوصحلا عضوم

 هباشتملل امأ لعج ىذلا وه و « ًادحاوىعم الإ هعماس دنع لمتحيال و « هيف كارتشاال

 ىف نآرقلا عيمج هب مع ىذلا هباشتملا امأو . هيلع هانعم لمح و هيلإ دري ىذلا
 هنع داضتلاو فالتخالا ىن و « لثامتلا وهف « ًاساشتم ًاباتك ١» : ىلاعت هلوق

 مسقلا اذه نم مكحم ف ؛ نيينعم لمتحيام وهف نآرقلا ضعب هب صوصخلا هباشنملا امأ و

 كلذب ىمس هنم هباشتملا و « هتنابإ و هانعم حاضيإ و « هتلالد ماكحإل ًامكحم ىمس
 ىعم هانعم فلاخي امم هريغ هبشأ و « هانعم لمتحا و « هجو نم مكحما هبشأ هنأل
 . ( ۲ : ") داجأف لاطأ و « صاصحلاا هلاق . هجولا اذه نم ًاهباشتم ىمسف « مكحم ا

 ظفللا وه : هيلإ هدر و مكحملا ىلع هءانب بحجم ىذلا هباشتملا نإ : هلصاح و
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 ىف كارتشا ال و « هيف لامتحاال ىذلا مكحلل ىلع هلمح بجيف « قامملل لمتفا
 عيمج ليوأت ىأ « هللا الإ هليوأت ملعيامو » : ىلاعت هلوق ىنعم نوكيف ؛ هظفل
 كلذب فنيل و تايآلا نم تابباشتلا ىناعف عيمجي انملع ةطاحإ ىنتف . هباشتمل
 نأ ىلع لد دق ام ةيآلا ىوحف ىف نأل «هيلع ةلالدلا ائل هتماقإب اهضعب نحن معن نأ
 ىلع ةبآلا لدت نأ ليحتسيو « هاثعم ىلغ هلمح و مكحم ا ىلإ هدرب هباشتملا ضعب

 اذاف ؛ هتفرعم و هملع ىلإ لصنال انأ ىلع ًاضيأ لدت و « مكا ىلإ هدر بوجو
 . هباشتملا ضعبب ملعلا عوقول فان ريغ « هللا الإ هليوأت ملعب ام و ١ ؛ هلوق نوكي نأ ىغبني

 لوصألا لهأ حالطصإ ىف هباشتملا نم معأ انهه هباشنملا نأ كل نبت كلذ تفرع اذإ و
 ىناعملل لمتحم اهنم الك نأل « هتحت جردنم لمحا و « لكشملا و « ىلا نم لكف

 ىلا نم هباشتملا ضعب نأب عطقلا « هللا-الإ » : هلوق ىلع فقولا بجيالف اذه ىلعو
 ؛ دابتجالا ةجرد ىلإ نولصاولا « معلا ىف نوخسارلا هليوأت لعب ام لمجماو لكشملاو
 عطقناو « هملعب هناحبس هللا رأتسا امم هباشتملا رسف ول كلذ ىلع نقولا بجي امنإ و
 1 . نييلوصألا حالطصااوه اك « هنم دارملا ةفرعم ءاجر

 حجارلا ناك الو :ةيفنحلا بهذم وهو « هللا الإ » : هلوق ىلع فقولا حيجرت
 ام هباشتملا رسفي نأ صاصحلا ىلع ناك « هللا الإ » : هلوق ىلع فقولا ةيفنحلا دنع
 هنوكل ؛ ىناعملل لمتحملا ظفللا نم وه هركذ امب ال « ةيفنحلا نم نويلوصألا هركذ

 « هملعب هناحبس هللا رثأتسا امم هلك سيل و « ًاضيأ نوخسارلا هضعب ليوأت معي ام
 عیال » : هلوق یعم و ‹ ضعب قوف اهضعب تاجرد هباشتملا نإ :لاقي نأ الإ مهللا

 رهاظل ًافالخ هنوك عم وهو . وه الإ هباشنملا ضعب ليوأت معبال ىأ « هللا الإ هليوأت
 لوسر بامصأ نم نيرثكأألا بهذم هنأ عم « هللا الإ » : هلوق ىلع فقولا حجربال صنلا

 حصأ وه و  ةنسلا لهأ ًاصوصخ - .مهعابتأو نيعباتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 : هلوق ىلع فقولا ىلإ بهذي ملو « اهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع تاياورلا

 هللا ديو  هريغو ىناعمسلا نبا هيلع صن اك «ةليلق ةمذرش الإ « معلا ىف نوخسارلاو ١
Eګل  
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 «هرسفت ىف قازرلادبع هجرخأ ام لوألا : ةريثك رابخأ هتحص ىلع لفيو

 ۽ هللا الإ هليوأت ملعي امو + « أرقي ناك هنأ » سابع نبا نع هكردتسم ىف مكاحلاو

 نأل « فانيتسإلل واولا نأ ىلع لدي اذهف « هبانمآ : : معلا ىف نوخسارلا لوقيو

 ىلإ حيحص دانسإب ًاريخ نوكت نأ اهجرد لقأف ةءارقلا امم تبثت مل نإو ةياورلا هذه

 بعك نب ىنأ ةءارق ىف نأ ءارفلا یکح و . هنود نم ىلع همالك مدقيف « نآرقلا ناجرت
 قيرط نم فحاصملا ىف دوادىأ نبا جرخأ و . « علا ف نوخسارلا لوقي و » : ًاضيأ

 . « هبانمآ : نولوقي ملعلا ف نوخسارلا و « هللا دنع الإ هليوأت نإ و » :شمعألا

 ا حم هنأ ىرعشألا كلام ىلأ نع ربكلا ىف ىناربطلا هجرخأ ام : ىنافلاو

 مهل ركي نأ « لالخ ثالث الإ ىمأ ىلع فاخأال » :لوقي هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 معيامو هليوأت ىغتبي نموملا هذخأيف باتكلا مهل حتفي نأو « اولتتقيف اودساحتيف لامل
 « اللا الإ هليوأت

 نع هيب نع بيعش نبا رمت ثيدح نم هيودرم نبا هجرخأ ام : ثلاثلاو
 هضعب بذكيل لزني مل نآرقلا نإ » : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هدج
 . ۲ هب اونمآف هباشت امو « هب اولمعاف هنم متفرع اف < اقف

 لس و هيلع هللا ىلص ىننلا نع دوعسم نبا نع مكاحلا جرخأام : عبارلا

 نآ رقلا لزن و « دحاو فرح ىلع دحاو باب نم لري ( ناكر لوألا باتكلا » : لاق

 مکح و « مارح و « لالحو « رمآ و « رجاز : ( فرحأ ) ةعبس ىلع باوبأ ةعبس نم
 ‹ هب مترمأ ام اولعفا و « همارح اومرح و « هلالح اولحأف . لاثمأ و « هباشتم و

 « هېاشتع اونمآ ؤ همكحمب اولمعا و « هلاشمأب اورتعا و « هنع مين اع اوہناو

 نع هوحن بعشلا ىف ىقهيبلا جرخأ و . « انبر دنع نم لك « هب انمآ : اولوق و

 . ةرره أ

 : ةعبرأ ىلع نآ رقلا لزنأ» ًاعوفرم سابع نبا نعر رج نبا هجرخأ ام : سماحلاو
 هماعيال هباشتم و 4 ءالعلا هرسفت ريسفت و » هتلاهجي دحأ رذعيال مارح و « لالح
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 رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ « بذاك وهف ىلاعت هللا ىوس هملع ىعدا نم و ؛ ىلاعت هللا الإ
 .(ا/# : ۴ر حورلا ىف اذك « ىلاعت هللا الإ هليوأت ملعيال هباشتملا نأ ىلع ةلادلا

 ىف نوخسارلا و » :هلوق ىلع فقولا حيجرت هوجو نع باوحلا ىف مالكلا لاطأ دقو
 فقولا نوكل يلوأ قالطإلا ىلع هباشتم وه امب هباشتملا ريسفت : ةلمحلاب و . « ملعلا
 ةباحصلا نم نيركألا لوق وه و ؛ ةيفنحلا دنع احجار « هللا الإ » : هلوق ىلع

 . مكحأ و متأ هملع و لعأ يلاعت هللا و . مهعابتأ ونيعبانلا و

 فورعملاب رمألا
 نولتقيو قح رغب نيبنلا نولتقي و هللا تايآب نورفكي نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 ةبآلا « سانلا نم طسقلاب نورمأي نيذلا

 تلق » : لاق هنع هللا ىضر حارحلا نب ةديبع ىلأ نع هدنسب متاح ىلأ نبا ىور

 نم وأ « ًايبن لتق لجر : لاق ؟ ةمايقلا موي ًاباذع دشأ سانلا ىأ ع هللا لوسر اي

 نإ » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوس ر أرق مث . ركنملا نع ىن و فورعلاب رمأ
 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ةيالا « قح ريغب نييبنلا نولتقيؤ هللا تاياب نورفكي نيذلا

 ىف راها لوأ نم ًايبن نيعبرأ و ةثالث ليئارساونب تلق « ةديبعابأ اي : لس و هيلع

 و فورعملاب مهلتق نم اورمأف «ليئرسا ىب نم الجر نوعبس و ةئام ماقف « ةدحاو ةعاس

 هللا ركذ نيذلا مهف . مويلا كلذ نمراهلا رخآ نم ًاعيمج مهولتقف ركنملا نع مهوبم
 . ( "ه5 ص رشک نبا ) ريرج نبا هاور اذكه و «لج و زع

 ركدملا راكنا زاوج ةيآلا هذه ىف و : لتقلا فوخ عم ركنا راكنإ زاوج

 ىلاعت هللا نأل ؛ ليزحلا باوثلا اهم قحتسي ةفيرش ةلرئم هنأو .«لدتقلا وح عم

 ديعسوبأ ىور و . ركنملا نع اوه و فورعملاب اورمأ نيح اولتق نيذلا ءالوه حدم
 دنع قح ةملك داهحلا لضفأ » : لاق هنأ ملس و هيلع هللا ىلص ىلا نع هرغ و ىردحلا

 لاقو « باهش نب قراط نع اسنلا هجرخأ و « هجام نبا هاور ) «راج ناطلس
 یورو . ( 754 : ) یززعلا ىف اک حيحص هدانسإ : قاسنلا ىلإ هوزع دعب ىوانلا
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 7 10 يي ل أ ب اج ا ا
 راج ناطلس دنع قح ةملكب ملكت لجر و «بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا لضفأ ١
 .(ا/ +: صاصحلا ) « لتقف

 فرعملاب رمألا ىلع ليلد ةيآلا هذه : انئاملع ضعب لاق : ىبرعلا نبا لاقو
 همزلي رداقلا غلابلا لسملا : لوقنف ؛ هب رمآلا لتق ىلإ ىدأ نإو ركنملا نع ىہلاو

 ةلاسرلا ةدئاف ىه و « ةرهاظتم رابخألا و « ةرشك كلذ ىف تابآلا و . ركنملا رييغت

 . طورشلا هيف تعمتجا نمل ةيهلإلا ةيال و ىه و « ةوبنلا ةفالخو

 الدع نوكي نأ هطرش نم سیلو : الدع ىهانلاو رمآلا نوكي نأ هطرش نم سیل
 نإف « طقاس اذه و . لدع الإ ركنملا ريغيال : ةعدتبملا تلاقو « ةنسلا لهأ دنع

 ناف . سانلا عيمج ىف ماع ركنملا نع ىبنلا و « قلحلا نم ليلق ىف ةروصحم ةلادعلا
 : ىلاعت هلوق و « مكسفنأ نوسنتو رلاب سانلا نورمأتأ » : ىلاعت هلوقب اولدتسا

 ىلع انهه مذلا عقو امنإ : انلق . هوحنو .« نولعفتالام اولوقت نأ هللا دنع تقم ريكو

 نإ : ثيدحلا ىف ىور ام كلذك و « ركدملا نع هين ىلع ال « هنع ىهن ام باكترا

 : هل ليقف رانلا نم ضيراقمم مههافش ضرقت ًاموق ىأر مس و هيلع هللا لص ىنلا
 نايتإلا نأ كشالو ) هنايتإ ىلع اوبقوع امنإ « هنوتأي و ركنملا نع نوبني نيذلا مهو

 هنم نوكيو « لصأ ىهف ةردقلا امأو . ( هنع ىبنيال نمم حبقأ هنع یہی نم ركنملاب

 . هديب هنع ىلا ىلإ جاتحا نإ ندبلا ىف نوكتو «سفنلا ىف

 هرييغت نم هسفن ىلع فاخ نإف : ررغلا دنع ىلا و رمألا ىف ماحنقالا طرش

 ماحتقالا ءاملعلا ركأ دنع زاج ركنملا لاوز ىأ هلاوز اجر ناف « لتقلا وأ برضلا

 ىدنع ىذلا و : ىبرعلا نبا لاق ؟ هيف ةدئاف ىأف هلاوز جر مل نإو «ءررغلا اذه دنع

 ؛ ةكلهلا ىلإ هديب ءاقلإ اذه :ليق ناف . لاببالو ناك انيك محتقيلف تصلخ اذإ ةينلا نإ

 حرش ىف ركذ نکل : تلق . ( ۱۱۲:۱ ) یہا اهعضوم ىف ةیآلا ىبعم انيب دق : انلق
 لجرلا لمح نأ سأبال هنإ « ةكلهلا ىلإ مكيديأب اوقلثال و :  هلوق ىنعم ىف ريسلا
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وأ ) مزهب وأ حرجب وأ ىلتقب ائيش عنصي ناكاذإ لقب هنأ نظ نإو ةو
 نيملسملا ةئرجتب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب ةباحصلا نم ةعاج كلذ لعف دقف ‹ ( مهودع ىلع

 نأ هل لحال هنإف مف ىكيال هنأ لع اذإ امأف ؛ كلذ ىلع مهحدم و دحأ موي لسو

 ىف انهو ثروي نأ لمتحو ) نيدلا زازعإ نم یش هتلمحم لصحمال هنأل ‹ مهلع لمع

 مآ لع اذإ ركنم نع نيملسملا ةقسف ىن فال ( نيرفاكلا ىف ةأرج و نملسمل

 نملسملا نأل « توكسلا هل صخر نإو مادقإلاب 'سأبال هناف « هنولتقي لب نوعنتميال

 ىبتا رافكلا فال « مهطاب ىف اروم هلعف نوکی نأ دبالف هب مه رمأي ام نودقتعي

YEY)ركنملا نع مهاهئيال و فورعملاب رافكلا هسفن ىلع فئاحللا رمأي الف ىأ  

 . ملعأ ىلاعت هللا و . مهفاف 2 ميف قيال هنأ لع اذإ

 ظعولا ريغ فورعملاب رمألا نأ ملعا مث :صصقلاو فورعملاب رمآلا .نبب قرفلا ا

 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مثك» : ىلاعت هلوقل مهلكنملسملا معي لؤألاف- « صصقلا و

 ىور ال « ضعب نود ضعب هب صتخي ىناثلا و «ركبنملا نع نوهنتو فورعملاب نوزمأ#

 ًاعوفرم نسح دانسإب اع هللا ىضر ورم نب هللا دبع نع هجام نبا و « دمحأ

 وأ ( مكاح ىأ ) ريمأ الإ ( ظعاوملا و صصقلاب مكتيال ىأ ) سانلا ىلع صقيال» ٠
 هأمس « اهادع نم وه و : ىوانملا لاق ): ءارم وأ « عهنم هيف هل نوذأم ىأ ) رؤمأم

 . ( ٤٤١ : ۳ ىزيزعلا ىهتنا ةسائر بلاط هنأل آيئارم

 هيف نوذأ لاو : تلق ءارمألا نم هيف نوذألاك ءاملعلا نم صصقلا ىف. نوذأملا

 و . نيدلا ىف رمألا .ىلوأ نم مهنوكل « ءارمألا نم نوذأملا لشم, خئاشحلاو ءاملعلا نم

 دقعلاو لحلا لهأ مهنوكل « ءارمألا بصن مهديب نيذلا مه ءالقعلا و ءابلعلا نإف ًآضيأ

 كلام لوق هديوي و  هءاقب هللا لاطأ  انخيش هلاق . ريمألا نم رومأملاك مهنم رومأملاف

 ْ . مهفاف ءاضقلا ىلإ رقتفت لئاسم ىف ىضاقلا ماقم ةمئاق نيملسملا ةنعاج نوكب

 نوكي نأ : اهنم « طئارش فورعملابرمألل اوركذ مث :فورعملاب رمألا طورش ٠٠
 حرص امك« بونذلا ةدايز و « داسفلاو ةنتفلل ًابجوم نوكيال نأو «هتردق تحن كلذ
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 ثيدحلا «هناسلبف عطتسي مل نإف » : مالسلا هيلع هلوق هيلع لدي و . فقاوملا ىف هب

 ريغتلا نع زجعلا اذك و « هيلع ةنتف بتزت ةفاخ الإ سيل ديلاب رييغتلا نع زجعلا نإف )
 ' زجعيال ًاقلطم ناسللاب قطنلاو ربغلا ديب ذخألافالإو « ىنعملا اذه الإ سيل ' ناسللاب

 ىلإ ديلاب رمألا نإ : كلذل اولاق مهلعل و .  ىضال امك ءاحصألا نيملسملا نم دحأ هنع
 لعفتال اذك لعفتأ هلثسيال نأو . ماوعلا ىلإ بلقلابو « ءاملعلا ىلإ ناسللاب و < ءارمألا
 فقاوملا قف حرص « اوسسجتالو » :ىلاعت هلوقل « هنع ىهنم سسجن هن هنأل ؟ اذك

 « هتريشعو هلافطأو هلايعب مث « هسفنب أدبيلف فورعملاب رمأي نأ دارأ اذاف . ًاضيأ

 : ىلاعت هلوقو « ران مكيلهأو مكسفنأ اوق ١» : ىلاعت هلوق هيلع لدي امك

 ىضاقلا لاقو . لئاسرلا ضعب ىف هب حرص . مه رغب مث ٠ نيبرقألا كتريشع رذنأ و »

 ابجاو نوكي فورعملاب رمألا : ةيآلا « ةمأ مكنم نكتل و » : ىلاعت هلوق ريسفت ف

 هركنأ ام عيمج نآل « هلك بجاو ركنملا نع ىهلاو < هب رمأي ام بسح ىلع ًابودنمو
 هکر هيلع بحي هنأل ءهبكتري اع ىهني نأ بجي ىضاقلا نأ رهظألاو . مارح عرشلا
 . هظفل اذه رخآلا بوجو اهدحأ كرب طقسيالف « هراكنإ و

 نأ ىهانلا ملعي نأ یہلا طرش نأ ركذو « فاشكلا بحاص كلذ لکب حرص و

 ىف هنع ههنيلف عقو دق ناك نإ و ) ًاعقاو هنع ىهنيام نوكيال نأو « حيبق هركنيام

 هرئؤيال ىبنلا نأو « هتاركنم ىف ديزب ىبمملا نأ هنظ ىلع بلعيال نأو . ( لبقتسملا

 هنأ هنظ ىلع بلغيال نأو ةيصعملا عوقو هنظ ىلع بلغي نا بوجولا طرش نإو
 مهاذإ « فلكملا ريغو فلكم لكل وه رمألا نإ و . ةميظع ةرضم هتقحل ركنأ نإ

 امك <« اهوداتعياليك تامرحملا نع نوبي نيناجملاو نايبصلاك < عنم هريغ ررضب

 . همالك لصاح اذه . كلذل ةالصلاب نورموي

 . الوأ انبي هنإف + هتماق] بير و هقيرطب اناع نركب نأ كراذألا بجام ركذ و

 هنأ یر الأ . بعصلا ىلإ قرت عفتنيمل ناف « هيف روي ىح عضاوتلا و هيبنتلا و لهسلاب
 : ارخآ لاق مث « اهني اوحلصأف و : ىنبلا ةلئسم ىف الرأ امت هللا لاق فيك“

 عجاريلف كلذ ىف طسبلا دارأ ,زم ر بتكلا ىف روكذم ليوط ثحب اذه و ؟ « اولتاقف »
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 ةلمحلاب و . ( داهحلا باتك لوأ نئسلا ءالعإ و « ىلاعت هللا همحر ىلازغلل ءايحإلا

 و تايآلاب كلذ تبث « هيف ةببشال امم ركنملا نع ىبنلا و فورعملاب رمألا ةيضرفه

 ىلع ضرفب سيل « ةيافكلا ىلع ضرف هنكل و ) عاجإلا دقعنا هيلع و « ثيداحألا

 « ريا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتل و » : ىلاعت هلوقل < هريغ هب ماق اذإ دحأ لك

 . ةيافكلا ىلع ضرف هنأ ىلع لدف ؛ ضعبلا نود ضعبلا ىضتقت هتقيقح و « ةيآلا

 SEE ۲ صاصحلا هلاق

 اأ اي » :ىلاعت هلوق امأو :ميدتها اذإ لض نم مكرضيال » :ىلاعت هلوق ىعم

 بوجو مدع ىلع لديالف « ميدتها اذإ لض نم مكرضيال ؛مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا

 ةيآلا هذه أرق ركب ابأ نإ ) : دهازلا مامإلا لاق دقف «ركنملا نع ىبنلاو فورعملاب رمألا
 : لاق ىلاعت هللا ناف «فورعملاب رمألا كرت ىف ةبآلا هذه مكنرغي إل « ىناحصأ اي :لاقو

 فورعملاب رمألا ءادتهالا ةلمج نمو ‹ ممص وأ متيلص اذإ : لقي مل و « ميدتها اذإ »

 رمألا ىلع تارمثلا بترت ىلإ رظنلا نع رظحلا هلصاحو) نسحأ اکل اذهو

 امك هلالض ىلع بطاحلا ىقب و ةرمث هيلع بترتي مل اذإ مكرضي الف «فورعملاب
 نورمأت نامز أي نأ كلشويو « دعب تأي مل هنامز نإ » : دوعسم نبا نع و . ( ناک

 ًاصخلم ىهتنا . ىلا ةبلعت یا نح هلو . « مكسفنأ مكيلع ذئنيحف «مكنم لبقيالف

 ش . ١75( ص ) ةيدمحألا نم

 فورعملاب رمألا ءافتنا ىلع لديالف « ىركذلا تعفن نإ ركذف » :ىللاعت هلوق امأو

 قرفلا ىضتقم وه امك « المتحم عضنلا مادام هب رمألا هيف لب < عفنلا مدع لمتحا اذإ

 طقس هيف رثويال هنأ نظلا ىلع بلغ و ةيلكلاب عفنلا لامتحا عطقنا اذإ ؛ معن . اذإ و نإ نيب

 نئسلا باعصأ هاور دق هنع هللا ىضر قيدصلا ركب أ ثيدح و . رم امك « بوجولا
 دوعسم نبا ثيدح و . دهازلا مامإلا هركذ ىذلا ظفللا اذه رغب نابح نبا و « ةعبرألا

 .( ٠١8 : ۲ ) رشک نبا ىف مك « هوحن هنع نسحلا نع رمعم نع قازرلا دبع.هاور
 هللا انقفو نإ اهعضاوم ىف ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذنس « اياوز ىف ايابخ دعب ىبدقو
 . اهركذل ىلاعت
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 اهانعم قيقحت و رافكلا ةالاوم نع ىبلا
 هيف : « نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختيال » : ىلاعت هلوق

 نسل و نيت اذإ وبي ل مربع اأ ع ءايلوأ نيرفاكلا ذاختا نع ىن

 لاقيف  رصنلا و برقلا وه و ىلولا نم - ىلاوملا ىنعمب ىلو عمج ءايلوألاو .ربخب
 لاق . هيلو هنإ : ةطايحلا و ةنوعملا و ةرصنلاب هلعف :ىضتري نم رومأ ىلوتي نمل
 دقو « مهتوعم و مهرصن ىلوتي هنإ ىنعي « اونمآ نيذلا ىلو هللا » : ىلاعت هللا
 نوناعم مهنإ ىنعي « نوقتملا الإ هءايلوأ نإ » : ىلاعت لاق « روصنملا ناعملا كلذب ىمسي

 رصنلاب دهعلاو فلحلا نم ةيلهاخلا ىن مهنيب تناك ارومأ اوعاريال دارملا و . هللا ةرصنب
 بح و ضغب نم مالسإلا هيضتقي ام نآلا هيلع مهام اوعاري نأ ىغبني لب ءهوحنو
 . مهب فيلكتلا حصي نييعرش

 : اولاق امل كلذب انديق امتإ و : ةالاوملا نم تسيل ةقادص وأ ةبارقل ةبحلا

 ةطقاس ةوفعم « رايتخالا نع ةجراخ ةديدج وأ ةمبدق ةقادص وأ ةبارقل ةبحنا نإ

 . ( نيدلا ف ةرضم ىلإ ضفت مل ام ) رابتعالا ةجرد نع

 ةناعتسالا معي ام ىلع ة الاوملا لمح و : امهطورش و رافكلاب ةناعتسالا زاوج

 زوجي هنإ  روهمجلا هيلع و  انبهذم و . ضعبلا ةيلإ بهذ امم « وزغلا ىف مه

 اوحرص ام ىلع ةاغبلا نود نيكرشملا لاتق ىلع مهب ناعتسي امنإ نكل « مهل خضر. و
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ » : تلاق اهنأ اهنع هللا یضر ةشئاع نع ىور امو . هب

 هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف « ةأرجو ةدجناذ ناك كرشم لجر هعبتف «ردبل ملسو

 دوب ناعتسا ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نأب خوسنف « كرشمب نيعتسا نلف عجرا» . : راسو

 مهضعب ركذ و . نزاوه ىف ةيمأ نب ناوفصب ناعتسا و ءمهل خضر و عاقنيق ىب

 زاوج مهضعب ركذ و . نزاوه ىف ةيمأ نب ناوفصب ناعتساو ءمهل خضرو عاقنيق ىنب
 رخ لمح كلذ ىلع و .زوجت الف اهنودب امأو « قوثولاو ةجاح لا طرشب ةناعتسالا

 ركذ نيققحلا ضعب نأ ىلع ؛زاوحلا ةلدأو عنملا ةلدأ نيب عمجللا لصحي هبو «ةشئاع
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 باب نم تناك اذإ امأو « زيزعلاب ليلذلا ةناعتسا ىه امنإ ا یا ةناعتسالا نأ

 ًامدخو ًاديبع رافكلا ذاختا كلذ نمو < اب انل نذأ دقف ليلذلاب زيزعلا ةناعتسا

 ١ :٠١6(. ) حورلا ىف هركذ . ىنخيال امك « نسح مالكوهو . مهنم تايباتكلا حاكنو

 ريسلا ىف مامإلا نسحلا نب دمحم هركذام وه نيققحلا ضعب هلاق ىذلا و : تلق

 ناك اذإ كرشلا لهأ ىلع كرشلا لهأب نوملسملا نيعتسي نأب سأبال و :لاق ثيح ريبكلا

 الإ كلذ ام و : لئالدلا ركذ دعب ىسخرسلا لاق . مهيلع رهاظلا وه مالسإلا مكح

 هيلع هللا لص ىنلا نأ » ىور ىذلاو . نيكرشملا لاتق ىلع بالكلاب ةناعتسالا ريظن
 نبا ءافلح نالف یب دوبي :ليقف ؟ ءالؤه نم : لاق ءانسح ةيبتك ىأر دحأ موي سو

 نولتاقيال اوناكو ةعنم لهأ اوناك مهنأ هليوأت « اننيد ىلع سيل نمب نيعتسنال انإ : لاقف «ىنأ
 هركي هنإف ةفصلا هذهب اوناك اذإ اندنع و « لسو هيلع ىلص هللا لوسر ةيأر تحت

 دمحم هركذ ىذلا لصألا ىلع دري اع ىندخرسلا باجأ مث . ىبتنا مهب ةناعتسالا

 ' .( ۱۸۷ : ") ملعأ هللا و

 ةيآلاب 'لدتسا نم سانلا نم و : حورلا ىف لاق : اهنع ىبملا ةالاوملا عورف -

 هيف امم ) هريغ و ناويدلا رومأ ىف مهمادختساال و « الامع مهلعج زوجيال هنأ ىلع

 هنع هللا ىضر رمع نع ىور ام هديوي و.. مهيلع مهطلست ونيملسملا ىلع رافكلا ةيالو
 ٠ بتاك نأل . هلزعب هرمأ و « نملاب هبتكتسا ناك ىذ نع ىرعشألا یسوم ابأ یہن هنأ

 اولخدأ اذك و . م هنوبابي و كلذ لجأل سانلا همظعي و « هرارسأ ىلع علطي ريمألا

 . سلاجلاب ريفوتلا و. « ةينكلاب ءاعدلا و « ميظعتلا و « مالسلا امنع ىبمملا ةالاوملا ف
 نم كلذ دع و « ةمذلا لهأل سلجملا ىف مايقلا زاوج رجخ نبا ةمالعلا ىواتف ىف و

 مكولتاقيمل نيذلا نع هللا مكابنيال » : ىلاعت هلوق ىف هب نوذألا ناسحإلاو ربلا باب

 هدع ام لك نأ حيحصلا لعلو .ةيآلا « مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلاف

 اسال « ةمذلا لهأ عم ول و اهنع ىبنم وهف ةالاوم نوملسملا هبسحو « اهظعت فرعلا
 الإ سلجملا ىف ةمذلا لهأل مايقلا .ىرأال و .نينمؤملا ءافعض بولق ق ايش عقو اذإ



 نم هارثال ناسحإلا نم هلعجو ‹ ةيوق ميظعتلا ىلع هتلالد نأل «ةروظحملا رومألا نم
 . ( ٠١١ : ” ) ىبتا یال امك ‹ ناسحإلا

 تفرع دق كلعل و :: تلق :ىش ىف ةالاوملا نم رافكلا نم ءارشلاو عيبلا سيل

 نم سيل بايشلا نم هوجسنام سبلو رافكلا نم ءارشلاو :عيبلا نأ هلك كلذب

 ‹ محل عاركلا و حالسلا عيب نم ءاهقفلا هيلع صنام الإ « ىش ىف امنع ىبنلا ةالاوملا

 ىلع مهم بايثلا ءارش ساق نم و .نيملسملا لاتق ىلع ةنوعملا و ةرصنلا نم هيف امل

 نم مهعنم ىف ةحلصم نيملسملا ريمأ ىأر ول ؛ معن . سايقلا أطخأ دقف مهل حالسلا عيب

 مهيلع و كلذ هلف « اهنم ًائيش محل مهعيب نم و « ًاقلطم برحلا لهأ لاومأ ءارش

 هعيب هللا مرحام ىوس مهلاومأ نم ىش لك ءارش مهلف ريمأ مهل نكي اذإ و :هستعاطإ

 . مهفاف اهوح و عاركلا و حالسلا ريغ برحلا لهأل محلاومأ عيب مهو « هءارش و

 ىف و : صاصحلا لاق : همأ مالسإب سم ريغص هل نبا ىلع رفاكلل ةيالوال

 هل ناكاذإ هنإو « ئش ىف لسملا ىلع رفاكلا ةيالوال نأ ىلع ةلالد اهرئاظنو ةبآلا هذه .

 . هريغال و « جيوزتال و ‹ فرصت ىف هيلع هل ةيالوالف همأ مالسإب سم ريغص نبا

 لقعيال ىذلا نأ ىلع لدي و : هتيانج ملسملا الو ملسملا ةيانج ىذلا لقعيال

 ةرصنلا و ةيالولا نم كلذ نآل « هتيانج لقعيال ملسملا كلذك و ؛ ملسملا ةيانج

 ١٠١(. : ؟) ىنا ةنوعملا و

 « ةاقت منم اوقتت نأ الإ » : ىلاعت هلوق

 سفنلا فلت اوفا نإ : ىنعي : ءاضعألا وأ سفنلا ىلع فوهلاا وه ةيقتلا

 هيضتقيام رهاظ وه اذه . اهل داقتعإ ريغ نم ءةالاوملا راهظإب مهوقتتف ءاضعألا ضعب

 نع رفكلا راهظإ زاوج ةيآلا تضتقا دق و . ملعلا لهأ نم روهمملا هيلع و ظفللا

 هبلق و هركأ نم الإ هناعو دسب نم هللاي رفك نم » + ىلاعت هلوق ريظن وهو « ةا

 ٠ فات هللا نع ةصخرب وع اإ كلذ لم ىف يعل ءاطعإ وب + ٠ فاعلا ندم
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EEلعفي ملف رفكلا ىلع هركأ نم ىف انباحصأ لاق . لضفأ ةيقتلا كرت لب  

 ءةيقتلا طعي ملف ىدع نب بيبخ نوكرشملا ذخأ دقو . رهظأ نمم لضفأ هنإ :لتق ىتح

 لاق كلذك و . رفكلا رهظأ و ةيقتلا ىطعأ نمم لضفأ نيملسملا دنع ناكف « لتق ىح

 ذخألا نم لضفأ لتقي ىح هيلع مادقإلاف نيدلا زازعإ هيف ناكرمأ لك ىف انباحصأ

 راهظإ كرت و ىلاعت هللا نيد راهظ 1 ىف سفنلا لذب كلذكف «هنع لودعلا ىف ةصخرلاب
 . ( ٠١ : ۲) صاصحلا نم ًاصخلم ىنا . هيف ةيقتلا ءاطعإ نم لضفأ رفكلا .

 :ٍنالوق هيف « ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ » : ىلاعت هلوق : ىبرعلا نبا لاق و
 فرصي ام اولوق و ‹ مهولاو و مهودعاسف مهنم متفخ ناف «مهنم اوفاخت نأ الإ امدحأ
 نم الإ ٠ : ىلاعت هلوق كلذ نيبي . داقتعإبال مكنم رهاظب مهاذأو مهرش نم مكنع
 ةبارق هنيب و مككنيب نوكي نأ الإ هب دارملا نإ : ىناثلا . « ناعإإلاب نئمطم هبلقو هركأ
 امنإ و ؛ ةيالا ىنعم ىف ىوقب سيلف نيدلا ىف ًازئاج ناك نإ و اذهو ةيطعلاب اهولصف
 ءاقتإلا لمح هلصاحو . ( ١ : 1١١ ) معا هللا و . لوألا لوقلا ىف مدقت ام اهتدئاف
 . هاركإلا دح ىلإ لصو دق فوخ ىلع

 ةيعورشم ىلع ليلد ةبآلا ف و : حورلا ىن و : اهماكحأ و ةيقتلا ماسقأ
 ودعلا و . ءادعألا رش نم لاملا وأ ء« ضرعلا وأ « سفنلا ةظفاحمب اهوفرع و « ةيقتنلا

 مسملا و رفاكلاك « نيدلا فالتخا ىلع ةينبم هتوادع تناك نم لوألا : نامسق
 لاماك « ةيويند ضارغأ ىلع ةينبم هتوادع تناك نم - ىناثلا و . ( ءاوهألا لهأ نم )
 لوألا مسقلا امأ .نيمسق ةيقتلا تراص انه نم و ؛ ةرامإلا و « كلملاو < عانملاو

 ضرعتل هنيد رهظي نأ هل نكمبال لحم ىف عقو نموم لك نأ هيف ىعرشلا مكحلاف
 نأ هل زوال و « هنيد راهظإ ىلع هيف ردقي لحم ىلإ ةرجهلا:هيلع بجو نيفلاخلا
 < ةعساو هللا ضرأ نإف ؛ فاعضتسالا رذعب تبشتي و هنيد ىن و كانه ىقبي
 مسقلا امأ و . مهوحن و « ءاسنلا و ‹ نايبصلاك « ىعرش رلع هل نوكي نأ الل

 قحلا : مهضعب لاق « هيف همدع و ةرجملا بوجو ىف ءالعلا تفلشخا دقف ىناملا
 هتمرحو كته وأ « هبراقأ وأ هسفن كاله فاح اذإ ًاضيأ بجت دق انه ةرجهلا نإ
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 ضحم اهبوجو نإف « باوشلا اهيلع بترتي ةبرق و ةدابع تسيل نكل و « طارفإلاب

 لك نأل « هيلع باثي بجاو لك سيل و « نيدلا حالصإل ال ةيويند ةحلصم

 تارضملا نع زارتحالاو < ةعاجلا ةدش دنع لكألاك ةدابع نوكيال بجاو

 ًاضيأ ةرجهلا ةذهف . ًاقلطم مومسلا لوانت نع و « ضرملا ىف ةنونظملا وأ ةمولعملا

 . ملس و هيلع هللا ىلص هلوسر و ىلاعت هللا ىلإ ةرجهلاك تسيل و « ليبقلا اذه نم

 باب نم موق دع و : ةنهادملا نب و ابيب قرفلا و 4 ةارادملا ةيقتلا نم

 ‹ مههوجو ىف مسبتلا و « مه مالكلا ةنالإ و « ةملظلا و ةقسفلا و رافكلا ةارادم ةبقتلا

 . مهنم ضرعلا ةنايص و مهناسل عطق و مهاذأ فكل مهئاطعإ و ‹ مهعم طاسبنإلا و

 دقف . عورشم رمأ و ةنس ىه لب ؛ اهنع ىبملا ةالاوملا باب نم كلذ دعيال و

 ىلاعت هللا نإ » : لاق هنأ ملس و هيلع هللا لص ىنلا نع ( ةشئاع نع ) ىمليدلا ىور

 ىه ةارادملا و . فيعض هدانسإ ) « ضئارفلا ةماقإب ىنرمأ مك سانلا ةارادمب ىنرمأ
 ىهف « ايندلا حالصل نيدلا لذب ىه و « ةنهادملا ريغ ىهف ؛ قفرلا و ةفطالملا

 دعب لقعلا سأر » ايندلا ىنأ نبا یورو .( #44 : ١ ىزيزعلا ىف اذك « مارح

 لاق . ةريره ىبأ نع ىقهيبلا و رازبلا هاور و ) « سانلا ةارادم ىلاعت هللاب ناميإلا

 ىناربطلا جرخأ و . ( ۲۷۷ : ۲ ًاضيأ ىزيزعلا ىف اذك . هريغل نسح ثيدح : خيشلا

 كاذ لحم و « رباج نع ًاضيأ ىقهيبلا و نابح نبا هاور و ) « ةقدص سانلا ةارادم »

 جرخأ و . ( 78٠ : ۳ یزیزعلا ىف اذك « ةنهادم تراص الإ و « ةيصعمب اهيشي مل ام

 : مكضارعأ مكلاومأب اوق < ديهش تام ًايرادم شاع نم و ركاسع نباو ىدع نبا .

 . (57 : ” ىزيزعلا ىف مك « فيعض هدانسإ و ) « هنيد نع هناسلب مكدحأ عناصيل و

 هللا لوسر ىلع لجر نذأتسا » : تلاق ( حيحصلا ىف ) اهنع هللا ىضر ةشئاع نع و

 نذأ مث « ةريثعلا وخأ وأ ةريثعلا نبا سئب : لاقف هدنع انأ و مس و هيلع هللا لص

 تنلا مث « تلق ام تلق « هللا لوسر اي : تلق جرح الف « لوقلا هل نألأ و < هل

 سانلا هعدي وأ سانلا هكرتي نم سانلا رشأ نم نإ ؛ ةشئاع اي لاقف ؟ لوقلا هل

 نإ و ماوقأ هوجو ىف رشكنل انإ » : ءادردلا أ نع ىراخبلا فو . « هشحف ءاقتا



 ج - 1١5 ب نآ رقلا ماكحا

 0 رپ و « نيدلا شدخي ثيح ىلإ ةارادملا ىفتبنال نكل

 . ( ةمرحم ةنهادم نوكتف )
 , جراوحلا مه و : سانلا نم نيتنيابتم نيتئفل نالوق قيقحتلا اذه ءارو و

 و لالا ىعاريال و « لاحب ةيقتلا زوجتال هنأ ىلإ اوبهذف جراوحلا امأ . ةعيشلا و

 بابلا اذه ىف تاديدشت مهلا و . الصأ نيدلا ةلباقم ىف ضرعلا و سفنلا ظفح

 مهمالكف ةعيشلا امأ و . ناكمي طيرفتلا نم بدلا انه نأ ىنيال و « ةبيجع

 . ماقملا اذه ى برطضم

 بوجو لب زاوج ىلإ بهذ نم مهنمو : ةعيشلا اهعدتبا ىلا ةيقتلا لاطبإ .
 رثكأ اولمح و . ناكمب طارفإلا نم هنإ ىنخيالو . عمط وأ ةفاخم ىندأل رفكلا راهظإ

 ةعيشلا بهذم در ىلع ليلدلا هب موقي و ةنسلا لهأ بهذم قفاوي امم ةمئألا لاعفأ

 وهو « مهيد هيلع اوسسأ و ‹ مهدنع اليصأ الصأ اذه اواعج و « ةيقتلا ىلع

 نم مهضرغ لج و مالسلا مهيلع ءايبنألل كلذ اوبسن ىتح <« مهنيب اهف نآلا عئاشلا
 نوك لصبي ام مهبتك ىف « كلذ ىلاعت هللا بأي و « نيدشارلا ةفالخ لاطبإ كلذ

 لطبي و لب « ةيقت ىوذ مهنع هللا ىضر هينب و ههجو هللا مرك ىلع نينموملا ريمأ
 . هومعز ىذلا اهلضف ًاضيأ

 جبن باتك یف : ميبلإ ةعيشلا اهتبسن ىلا ةيقتلا نم تيبلا لهأ ةمئأ ةءارب
 ريالا نإ : ( لطابلا ) مهمعز ىف هللا باتك دعب بتكلا حصأ وه ىذلا ةغالبلا

 ,ثيح بذكلا ىلع كرضي ثيح قدصلا كراشيإ ناميإلا ةمالع» : لاق ههجو هللا مرك

 ٠ مكاقثأ هللا دنع مكمركأ نإ » : ىلاعت هلوق مه ریست نم اذه نيأ و . « كعفني

 أدحاو مهتيقلول هللا و ىنإ : لاق ههجو هللا مرك هنإ : ًاضيأ هيف و . ةيقث مكرثكأب :

 أتي نآ نوصتيال هلثم و . « تشحوتساال .و تيلاب ام .اهلك ضرآلا عالط مهو

 نالس نع ةعيشلا دقتعم و ةغالبلا جبن حراش ىدنوارلا ىور و ,. نيدلا مده هيف اهف
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 كنإ : ىلع لاقف . كتعلص ىلع عبرأ : لاقف . ىتعيشل كركذ كنع ىنغلب ءرمع اي
 لبقأ دق و هاف ارغأف « ريعبلاك نابعث یه اذإف ضرألا ىلع سوقلاب یر مث ءانهه
 لعجف . ىش ىف اهدعب تدعال نسحلابأ اي هللا هللا : رمع لاقف ءهعلتبيل رمعوحن
 ةياورلا هذه ىف و . تناك امك سوقلا تداعف نابعثلا ىلع هديب برضف ‹ عرضتي

 جوزي نأ هجوحت الو « اهنع هسوق هينغت سوقلا هذه بحاصو . ةيقتلا نع برض
 . ًاصخلم ىبتنا . ةيقت و هنم ًافوخ رمع نم موثلك مأ هتنبا

 ةمئألا ىلإ ةيقتلا مهتبسن لاطبإو ةعيشلا ىلع درلا ىف حورلا بحاص داجأ دقو

 ٠١۹(. ۰۱۰۸:۳ ) هعجاريلف كلذ ىف طسبلا دارأ نم .باجعلا بجعلاب ىنأ و دافأف

 هاركإلا دح غلب دق ىذلا فوحلاا وأ اهيلإ انرشأ ىلا ةارادملا ةيقتلاب اودارأ ول : معن

 ةيقتلا » :لاق هنأ نسحلا نع ديمح نب دبع ىورام لمح وه و ءهجو اهل ناكل

 «لمعلاب ةيقتلا سيل » : سابع نبا لاق :ىروثلا لاق و « ةمايقلا موي ىلإ ةزئاج

 . « ناسالاب ةيقتلا امنإ » سابع نبا نع قوعلا هاور اذكو . « ناسللاب يتلا امنإ

 رثك نبا ) سنأ نبا عيبرلا و «كاحضلا و ءءاثعشلاوبأ و «ةيلاعلاوبأ لاق اذكو

 ىش ىف عرشلا و مالسإلا نم تسيلف اهوعدتبا ىلا ةيقتلا امأو . اج ۴۷ ١:

 . ناعتسملا هللا و ! مبيلإ اهلثم بسنت نأ تيبلا لهأ ةمئأ اشاح و

 ٠ نآرقلا نایب ىف انخيش لاق و : ءاحنأ ةثالث ىلع رافكلا عم ةلماعملا

 ىناثلا و <« ةداوملا ىأ ةالاوملا اهدحأ : ءاحنأ ةثالث ىلعرافكلا عم ةلماعملا نإ

 مههلإ عفنلا لاصيإ ىأ ةاساوملا ثلاثلا و ءمهل قلحلا نسح راهظإ ىأ ةارادملا

 : ىلاعت هلوقب اهنع ىهملا ىه و «لاحب زوجت الف ةالاوملا امأ . هوحن و لاملا ءاطعإب

 مكنم مهوتي نم و < ضعب ءايلوأ مهضعب < ءايلوأ ىراصنلاو دوها اوذختتال »
 مكودع و ىودع او ذختتال اونمآ نيذلا اهيأاي » :ىلاعت هلوقب و « مهنم هنإف
 قابلا و + ورشلا عفدل لوألا : ةئالث عضاوم ىف زوجتف ةارادملا امأو . «ءايلوأ
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 ارسل ثلاشلا و « ةارادملاب مالسإلل هتياده اسر اذ[ أ تیک ىف داك ا

 اذإ امسال اهوحنو هاج وأ لام بلج نم هسفن ةحلصمل زوجتالو <« افيض ناك اذإ

 لختيال » : ىلاعت هلوق ىف ةالاومل اب دارملاو .نيدلا ىف ررض ىلإ ءاضفالا تلمتحا

 ررضلا عفد لاح اهنم ىنثتسا اذل و « ةارادملا ىه «ءايلوأ نيرفاكلا نونمملا

 ىلع ةالاوملاف تايآلا نم هريغ ىف امأ و . « ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ  :هلوقب
 . یش اهنمنثتسيمل اذل و « اهتقيقح

 : سبع ةروس ىف ىلاعت هلوق رفاكلا نيد ةحلصمل ةارادملا زاوج ليلدو

 هتارادم درج ال نموملا ىلع رفاكلا ميدقت وه امنإ راكنإلا لعو ؛( ىدصت هل تنأفو

 هيلع هللا لص هنأ فيقث ینب دفو ىف درو ام فيشلا ماركإل اهزاوج ليلدو هل ىدصتلاو

 ىلاعت هلوق هاج وأ لام بلج نم هسفن ةحلصمل اهتمرح ليلد و . دجسملا مههزنأ مسو

 مهريغل زوجتو « برحلا لهأل زوجتالف ةاساوملا امأ و . « ؟ ةزعلا مه دنع نوغتبيأ 0

 مكامنيال » : هلوقب ةنحتمملا ةروس ىف هب حرص -. مهلثم وه نم و ةمذلا لهأ نم
 ةنيرقو ) ًازاجم ىلوتلاب ةاساوملا نع كانه ربع « نوملاظلا مه - هلوق ىلإ - هللا

 ررضلا عفدل ةارادملا زوجت اءإو . ( مييلإ اوطسقت و مهوربت نأ : هلوق زاجلا اذه

 ىف راكنإلا لحم وه و < هب ةربعالف مهوتلا درج امأ و ؛ هعوقو نظلا ىلع بلغ اذإ

 ‹ قاسفلا عم ةارادملا مكح وه اذه و . « ةرئاد انبيصت نأ ىش د : ىلاعت هلوق

 . مهوحن و « ءاوهألا لها و

 هانعم قيقحن و رذنلا
 ًاررحم ىطب ىف ام كل ترذن ىنإ بر : نارمع ةأرما تلاق ذإ » : ىلاعت هلوق

 ةيآلا « ىم لبقتف

 'اررع ىنطب ىفام كلل ترذن ىلإ ١ : املوق : صاصخلا لاق

 ؛ اهريغ نود اهب هلغشت و كلذ ىلع هئشنت اهنإ ةدابعلل ًاصاخم تدارأ اذإ
 كلذ عيمج ىناعم نإف هللا ةعاطل ًاقيتع وأ ةعيبلل ًامداخ هلعجت اهنأ تدارأ اذإ و
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 TT تلاق مث « ترذن » : اهلوقب ىلاعت هلل هترذن « اهنم ًارذن ناك « ةبراقتم

 ماسلا ل لل س

 ىلاعت هللا ةدابع ىلع ريغصلا انا يشي نأ ناسنإلا راني نأ اا ا

 و . نيدلا مولع و هقفلا و نآرقلا هملعي نأ و « اهريغب هلغشيال نأ و « هتعاط و

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبرق كلذ ىف نأل « ةحيم روذن كلذ عيمج

 دلولا لعحي رذنلا حصي له و ) : دجسملل ًامداخ دلولا لعجب رذنلا حصيال

 ردا و و ا

 . ع ىبتا مهفاف « رلنلا دقعتيالف « ا

 ىلع لدي « كل ترذن » : اطوقو :ةبآلا نم ةذوخأملا رذنلا ماكحأ نم ةلمج

 نأ ىلع لدي و . اهب ءافولا همزلي ةبرق ىلاعت هلل رذن نم نأ و « باجيإلا ىضتقي هنأ

 ترذن » : الوق نأ مولعم هنأل ؛ ةلبقتسم تاقوأ ىلع و « راطخألا ىلع قلعتت رذنلا

 هلثم ىف زوج ىذلا تقولا غولب و ةدالولا دعب هب تدارأ « ًاررحم ىنطب ىف ام كل
 هترذن اهنأل « لوهجماب رذنلا زاوج ىلع ًاضيأ لدي و . ىلاعت هللا ةدابعل صلخي نأ
 . ینأ وأ وه ركذ ىردنال یھ و

 نم ًابرظ مألل نأ ىلع لديو : هميلعت و هييدأت ىف دلولا ىلع ةيالولا مألل

 كلمت اهنأ الول ؛ هتيبرتو « هكاسمإو « هميلعت و « هبيدأت ىف دلولا ىلع ةيالولا

 هتيمست نوكت و « اهدلو ةيمست مألل نأ ىلع ًاضيأ لدي و . اهدلو ىف هترذن امل كلذ

 | ىلاعت هللا تبثأ و « ميرم اهتيمس ىنإ و » : تلاق اهنأل < بألا همسي مل نإو « ةحيحص

 رثكأ هيلع لد ام ريخألا ىلع ركعي و : تلق . ۱ : ؟) ىهتنا مسإلا ذه اهدلول

 ." ) حورلا ىف امك « لمح ىه و اهيبأ توم نم : راثألا بلاغ هب قطن و « رابخألا

 اهلفكي مل ايح نارمع اهوبأ ناك ول و . « ايركز اهلفكو » :ىلاعت هلوق هدیویو .( ٠
 . هريغ
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 دولولا ادت د ةيالاب لدتساو : ةدالولا موي دولوملا ةيمست زاوج

 ىف اذنك « عضولا رثإب كلذ تلاق امنإ اهنإ رهاظلا نأل « عباسلا موي ال ةدالولا موي

 « هنع ريخأتلا ةهارك ىلع لومحم عباسلا مويلا كلذ ىف دراولا رثألاف : تلق . حورلا
 . ميدقتلا ةهارك ىلع ال

 لوقلاب لعفلا 2 رذنلا ةقيقح : فرعلا نبا لاقو : حابملا رذن مزليال

 ليلدب ٠ حابملا رذن مزليال و . ةبرف لامعألا نم و لج و زع هللا ةعاط نوكيامم

 ءهنع لأسف ًامئاق ليئارسإ ابأ ىأر لس و هيلع هللا لص ىنلا نإ : حيحصلا ىف ىور ام

 : ةدابعلا مامتإب هرمأف . موصي و « لظتسيال و ‹ دعقيال و موقي نأ رذن : اولاقف

 1 حابلا لعف نع هاهنو

 نع تبث « ًاعاجإ ةطقاس ىهف ةيصعملا امأ و : ًاعامجإ طقاس ةيصعملا رذن

 رذن نم و « هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم » : لاق هنأ لس و هيلع هللا ىلص ىنا
 :د . « هصعيالف هللا نيضعي نأ

 .قفتا دق و : لاق : هيلع درال ىلاو لمحلا ىلع درن ىلا دوقعلا قيقحت
 « ة.واعم دقع اهدحأ : نيبرض ىلع هب قلعتت و لمحلا ىلع درت ىلا دوقعلا نأ ىلع ءالعلا

 لي“ «ًاعاجإ هيف طقاس هنإف :لوألا امأف . هيف ةيضوعال قلطم دقع ىناشلاو

 ةمكمشا و . ةلبحلا لبح عيب نع ىهن هنأ ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام
 ةدئاتاا لوصح ىف ررغلا و ةلاهجلا نع ههيزنت بجو ضوعلا نمضت اذإ دقعلا نأ هيف

 .لط ل٠ لالا لكأ نم ناك ةدئافلا كلت لوصح قحتي مل اذإف «هلام اهفأرملا لذب ىلا

 ىلع +, هنإف  رذنلا و ةبملا و ةيصولاك ضوعلا نع درجمل دقعلا وهو : ىنانلا امأو
 نإو .بمعن و ابف قفتا نإف « درجم عربت وه ذإ « فتنم هيف ررغلا نأل « لمحلا
 . دحأ رضتسي مل رذعت

 « ورح اهتوكل رذن اهلمح ىلإ قرطتيال نارمح ةأرمإ نأ فالخال و : لاق

 تدرسهت ام فيك هدلؤ رذن هل حلصيال أرملا نإ : فالخالف ةمأ هتأرمإ تناك ولف
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 كاف ءا اعرش سبل اننليق نم عرق نأ یا ةركي نع ینا نب فالعال
 ىلا لاوقألا نيب قرفلا هقفلا لوصأ نم ملعن نحن : انسفنأل : لوقن مث . تمصأ و

 ىلع ىه و مومعلا ظفلب تءاج ىلا و «مومعلا دصق ىلع ىه و مومعلا ظفلب تءاج
 عطقم و املاح ةنيب هل دهشت ام اهمالكب تدصق امنإ ةحلاصلا هذه و . صوصخللا دصق

 ةزرب نوكت نأ حلصتال ىثنأ هتأر و « اهدلو ىف دجسملا ةمدخ ترذن اهنإف « اهمالك
 ' ايف هتلصقام فالخ ىلع اه اهدوجو نم اهبر ىلإ ترذتعاف « ةروع ىه امنا و

 ىف هل اهتاواسم مدع درتمل و « دجسملا ةمدخ ىف ركذلاك تسيل ىثنألا نأ ىنعملاف )

 اندعاس و « هريغ و مومعلا هب دوصقملا مومعلا هقفلا لوصأ ىف انيب دق و . ( یش لك

 ١ : ١١4(. ) ىهتنا كانه رظنيلف « هانققح و « ىنيوحللا نبا هيلع

 ةبآلا «ندحلاصلا نم ًايبن و ًاروصحو ًاديسو » : ىلاعت هلوق

 « ىلاعت هللا ريغ ىلع ديسلا قالطإ هيف :ىلاعت هللا ريغ ىلع ديسلا قالطإ زاوج
 لاق هنأ ملس و هيلع هللا ىلص ىلا , نع ىور دقو . هتعاط بجن ىذلا وه ديسلاو

 :مكديس ىلإ اوموق » : :ةظيرق ىنب نيب و هنيب مكحلل ذاعم نب دعس لبقأ تيح راصنألل
 : ةملس ىل لاق و « « ديس اذه ىنبا نإ : ES لاق و

 زوج هتعاط بحت نم نأ ىلع لدي هلك اذهف . ثيدحلا ؛ ةملس ی ای دیم نو
 : لاقي نأ زام كلذك ناكول هنأل ٠ « بسحف كلاملا وه ديسلا سیلو + اديس ینسپ نأ
 اومدق رماع ىنب , دفو نأ ىور دق و . دبعلا ديس : لاقي اك بوثلا ديسو ةبادلا ديس

 ىنلا لاقف . الع لارطلا وذ و « انديس تنآ : اولاقف لسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع
 « ٍقاطيشلا مكتيوبتسبال و « مكمالكب اوملكت « هللا وه ديسلا و : لس و هيلع هيلع هللا لص
 مهآر هنكلو « مدآ يب ن اا لضنا لسو هيلع هيلع هللا لم ىلا كندر

 دنا سودا لع نيش امسك « هيف خسنالو رابخألا سنج نم وهف -
 رخو + مومعلا ىلع هلمحب الإ لالدتسالا متيالو 2 ىنألا هذهك هتبلط ىذلا رك ذلا
 . لالدتسالا لطب لامتحالا ءاح اذإ و . عنملا رح ف



 هللا ىلص ىبنلا نع ىور دقو . عنصتلا هجو ىلع مالكلا فلكت مه هركف « نيفلكتم

 « متكله دقف ًاديس كي نإ هنإف « ًاديس : قفانملل اولوقتال » : لاق هنأ لاسو هيلع

 . ( ١7 : ۲) صاصخلا هلاق . ىبتنا هتعاط بجتال هنأل اديس قفانملا ىمسي نأ ىبنف

 لفاونال لتستلا ةليضف ىلع هب جتحا نم ىلع درلا و « روصحلا ىنعم قيقحت
 سابع نبا هلاق . كلذ ىلع ةردقلا عم ءاسنلا ىنأيال ىذلا : روصحلا و : حاكنلا نع

 لضفأ تاداببعلا لفاونل لتبتلا نإ : ليق انه نم و . هنع تاياورلا ىدحإ ىف

 هفالخ ىلإ بهذ نم و . مالسلا هيلع ىج لاحب الالدتسا «حاكنلاب لاغتشالا نم

 : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ ىنأ نع ىناربطلا هجرخأ اب جتحا

 روصح لجر و  مهيف ركذ و  ةكئالملا تنمأ و ةرخآلا و ايندلا ىف اونعل ةعبرأ»

 ةكئالملا و ىلاعت هللا نعل » : ةياور ىف و . « ايركز نب ىح الإ ًاروصح هللا لعجي ملو

 اهسبح و سفنلا رصح ىف غلابملا روصحلاب دارملا و . « ايركز نب ىح دعب رصحت الجر
 . كلذك مالسلا هيلع هلاح ناك دق و « ةردقلا عم تاوهشلا نع

 مالسلا هيلع هعمام نأ ٍلس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ظافحلا ىور امو

 : ضعب ىف و . ةاونلاك : ىرخأ ىف و . ةاذقلاك : تاياورلا ضعب قو . ةلمالاك ناك

 هتوهش رسك اذإ لجرلا نإف « سفنلا رصح دعب هلاح نع ةياكح وه .بوثلا ةبدهك

 ؛ ةنعلا بيعلا امنإ و « بيعب اذه سيل و . روتف ضعب ةلآلا ف لصحو ترسكنا

 تسيل اأ لقأ الف بيعب تسيل اهنأ ميلسنب و . مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع زوحجيالو

 . ( ٠۳١ : ۳) ريسي رییغت عم حورلا ىف اذك ‹ حدملا جرخم جرخمالكلا و « حدم ةفصب

 روصحلا نأ اهدحأ : نيلوق ىلع كلذ ىف ءالعلا فلتخا : ىبرعلا نبا لاقو

 مهم « ةردقلا عم مهتأيال و ءاسنلا نع فكي ىذلا وه :لاق نم مهنم و «نينعلا وه

 نوكي امنإ ءانثلا و حدملا و حدم هنأ امدحأ نيهجول حصألا وه و . بيسملا نب ديعس

 لوعف ءانب و الوعف ًاروصح نأ ىناثلا . بلاغلا ىف ةلبحا نود بستكملا لضفلا ىلع

 ءاسنلا نع ًافاك ناك مالسلا هيلع ىحيف اذه تبث اذإ و « نيلعافلا غيص نم ةغللا ف
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 یہ ملس و هيلع هللا لص ىلا نأ يور , ماكتلاف انعرش ا ‹ هعرش ىف ةردق نع

 رصق و ‹ بجاو حاكنلا : اولاقف موق غلاب اذه و « لتبتلا نع نوعظم نب نائع

 فلتخي هنأ حيحصلا و « بودنم : اولاقف انئالع طسوت و « حابم : اولاقف نورحنآ

 .( ١ : ١١5 ) ىبتنا نامزلا و حكانلا لاح فالتخاب

 لفكي مهيأ مهمالقأ نوقلي ذإ » : ىلاعت هلوق : اهماكحأ و ةعرقلا قيقحت

 ديبعلا ىف ةعرقلا زاوج ىلع كلذب جتحي نم سانلا نم و : صاصحلا لاق .« مبرم

 ؛ یش ىف ديبعلا قتع نم اذه سيل و . مه ريغ هل لام الف تومي مث « هضرم ىف مهقتعي

 قاقرتسا ىلع ىضارتلا زوجيال و « هلشثم ىف زئاج هنيعب مهنم دحاولا ةلافكب ءاضرلا نأل

 ةعرقلاب هلقن زوحيالف « عيمحلا ىف ًاذفان تيملا قتع ناك دق و « ةيرحلا هل تلصح نم

 موصحللا ميدقت ىف و « ةمسقلا ىف ةعرقلا هبشي مالقألا ءاقلإ و . هريغ ىلإ مهنم دحأ نع

 ًارفس دارأ اذإ ناك هنأ لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ام ريظن وه و . مكاحلا ىلإ

 ‹ ةعرق ريغ نم زئاج ةعرقلا هب تجرخام ىلع ىضارتلا نأل كلذ و . هئاسن نيب عرقأ

 لقن ىلع ىضارتلا عوقو زئاج ريغ و « مالسلا اهيلع ميرم ةلافك مكح ناك كلذكو
 . ( "١ : ۲ ) ًاصخلم ىبتنا هيلع تعقو نمع ةيرعما

 هيلع هللا ىلص ىلا نأ تبث « انتعيرش ىف لصأ ةعرقلا :ىبرعلا نبا لاق

 و نيد هنأ حيحصلا و « ًاعرش كلام هريهل امم اذه و « هئاسن نيب عرقي ناك ملسو

 ةنس هل ًاديبع قتعأ الجر نأ ملس و هيلع هللا ىلص اضيأ هنع تبث و . ىدعتيال جاهنم

 قتعأف « مهيب مس و هيلع هللا ىلص ىلا عرقأف « مهريغ هل لامال هضرم ىف

 نأب جتحا و < ةفينحوبأ هابأ و . ىعفاشلاو كلام هآر امم اذه و . ةعبرأ قرأ و نينثإ

 نود هيلع اوضارت ول ام مس و هيلع هللا لص ىنلا جاوزأ و ايركز نأش ىف ةعرقلا
 نأل « ءاضرلاال و ةيرحلا ىف ىضارتلا حصيالف دبعألا ثيدح امأ و ؛ زاحل ةعزق

 ٠ امف ىضارتلل قيرط ال و تزاجف « ةعرق نود مكحلاب تبثت امنإ قرلاو ةيدوبعلا

 مكحلا جارختسا اهتدئاف امنإ ةعرقلا نإف « فيعض اذه و : ىبرعلا نبا لاق
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 ۲ لوقي نأ دحأل حصبال و « رخآآ بابف هيف ىضارتلا هجرخيام امأف 2 حاشتلا دنع ىلا

 ليحتسي فيكف « ىضارتلا عم ادب نوكتال انآ و « ىضارتلا عضوم ىف یرجت ةعرقلا نإ
 ؟ هلع ىف الإ نوكتال و همكح ىلع الإ ىرجبتال اهنإ : لاقي مث ىضارتلا عم اهعاتجا
 . 1١14 : ۲ ) یتا ديعب اذه و

 ًادبأ نوكتال ةعرقلا نإ :ةفينحوبأ لقي مل : تلق :مصحلا ةجح نع باوحلا

 و زاب ةعرق نود هيلع اوضارت ول ايف الإ زوجتال : لاق امنإ و ؛ ىضارتلا عم الإ
 ثيدحب هدنع خوسنم وه و « دبعألا ثيدح ريغ « هدروأ امم “ىش هيلع دريال اذه

 عاجإلاب الالدتسا « مهقتعم ةثرول مهتميق ىثلث ىف ةياعسلا بجاولا و « ءاعستسالا
 « لاجر تسل ةئام تس ضيرملا ةبه : لشم « قتعلا ىنعم ىف وه ايف ةعرقلا كرت ىلع

 نم بسنلا ىوعد ىف اذك و . مهنيب عرقيال و ثلشلا لكلل نوكيف « هايإ هضيبقتو

 ملس و هيلع هللا ىلص ىلا غلب و « اهب دلولا عفد و « ةعرقلاب ةيضقلا هذه لشم ىف
 مكح هنأ ىلع نع اندجو مث . هنم هب هاضر هيفف . هذجاون تدب ىتح كحضف همكح
 رهط ىف ةأرمإ ىلع اعقو نالجر هاتأ هنإف « مكحلا اذه فالخب ةيضقلا هذه لثم ىف
 ناكام فال ىضقي ىلع نوكي نأ لاحتساف : ىواحطلا لاق . امكنيب دلو : لاقف

 ىلع علطا دق و الإ . هركني ملو لس و هيلع هللا یلص هللا لوسر نمز ىف هب ىضق
 قن هقيرطام امأ و ؛ ماكحألا هقيرط ايف اذه . الوأ اهب ىضق ىتلا ةعرقلا خسن

 عارقإك و « هئاسن نيب ملس و هيلع هللا ىلص ىبلا عارقإك سوفنلا بييطت و نونظلا
 هللا و . ةبجاو ريغ و ةخوسنم ريغ ةنسحتسم ىهف « اهليدعت دعب ماهسلا ىلع مساقلا
 « ننسلا ءالعإ عجاريلف كلذ ىف طسبلا دارأ نمو . ( 78٠١ ص ) رصتعملا ىف اذك . ملعا
 ىطعي لوق ءاعستسالاب رمألا ثيدح ةلمحلابو . نئملا و لوطلا ىذ هلل دمحلاو
 لمتحي لعف دبعألا نيب عارقإلا ثيدحو « ديبعلا نم هضعب قتعأ نم ف ًايلك ًاکح
 : مهفاف « هيلع ءاعستسالا ثيدح انمدقف ( هوجولا
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 عدن اولاعت لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح نمف » :ىلاعت هلوق

 ةيالا ) مک ءانبأ و انءانبأ

 :هيف اوفلتخي مل رثألا ةلقنو ريسلا ةاور لقن :صاصحلا لاق :ةلهابملا قيقحت

 هللا ىضر ةمطاف و ىلع و نيسحلا و نسحلا ديب ذخأ ملس و هيلع هللا ىلص ىلا نإ

 مهضعب لاق و . اهنع اومجحأف ةلهابملا ىلإ هوجاح نيذلا ىراصنلا اعد مث « مهنع

 ةينارصنال و ىارمهن قبي ملو « آران مكيلع ىداولا مرطضا هومتلهاب نإ : ضعبل

 مجال « مس و هيلع هللا ىلص ىنلا ةوبن ةص ىلع ةلالد هيف و . ةمايقلا موي ىلإ

 اومجحأ الف ؟ ةلهابملا نم مهعنم ناك ىذلا ام ىن هنأ انيقي اوفرعام ول
 ‹ تازجعملا لئالدلاب هتوبن ةحص اوفرع دق اوناك مهنأ ىلع كلذ لد اهنع اوعنتما و

 فقسأ نأ ىور و . ( ٠١ : ۲ )نيمدقتملا ءايبنألا بتك ىف هتعن نم اودجو امبو

 « ةمطاف و « ىلع هعم و البقم مس و هيلع هللا لص هللا لوسر ىأر امل نارجن

 اولأس ول ًاهوجو ىرأل ىنإ ٠ ىراصنلا رشعم اي » : لاق مهنع هللا ىضر نانسحلاو
 . 0 اوكليش اولهابتالف « هلازال هناكم نم البج ليزي نأ ىلاعت هللا

 ةعورشم ةلهابملا لهو : ؟ ملسو هيلع هللا لص ىلا دعب ةعورشم ةلهاسبملا له

 ىف نإ : نآرقلا نايب ىف خيشلا لاق . ةجاحلا دنع ةعورشم انآ نايبلا ةياغ ىلإ

 نأ ناعللا باب ف اوركذ وع ةلهابملا ةيعورشم ىلع ليلد یوقا ناعللا ةيعورشم

 . ًانظال ًاعطق ًاقداص نوكي نأ هانعم و : تلق . ًاقداص لهابملا نوك ةلهابملا طرش نم

 ةينظ لئاسم ىف ةلهابملا زوجت الف : لئاسملا نم تاينظلا ىف ةلهابملا زوجتال
 هللا لوسر عنصام زرط ىلع مويلا ةلهابملا زاوج ىلإ بهذ نم و . ىهتنا ايف فلتخم

 نبا نأ دعس نب سيق نع ديمح نب دبع ١( ) هجرخأ امب لدتسا ماس و هيلع هللا ىلص

 دعب تلر ىرصقلا ءاسنلا ةروس نأ هتلهاب ءاش نم :دوعسم نبا لوق ًاضيأ هديويو 2
 .(605:) هتنعال ظفلب ىرابلا حتف ف امك «هريغو دؤادوبأ هجرخأ . ةرقبلا ىل ىلا ةيالا
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 “< ةيآلا أرق و ةلهابملا ىلإ هاعدف « ئش رخآ نيبو هنيب ناك اهنع هللا ىضر سابع
 : لابتبالا ةيفيك ىلإ كاذب ريشي  هنع هللا ىضر  هنأك و . نكرلا لبقتساف هيدي عفرو
 يكانلا وذح عفرت هنأ و « كلذب حبرصت مكاحلا هجرخأ ايف و « هيف عفرت ىديألا نأ و
 . (( ۱۹۸ : ” ) حورلا ىف اذك

 درو ام سايق و : هب حيرص مظع ررض قوحلوأ بذاكلا كاله ةلهابملا رأ

 : ةياور فو « لام الو لهأ ىلإ اوعجري مل اولهاب ول نارجن دفو نأ تاياورلا ىف

 وأ بذاكلا كلبي نأ نامز لك ىف ةلهابملا رثأ اذه نإ . ران ىداولا مهيلع مرطضال

 : لطابلاب قحلا هابتشال ًاببس هنع فلختلا وأ رألا روهظ ىف فقوتلا نوكيال

 نوكل « لطابلاب قحا هابتشال ًاببس سيل هنع فلختلا وأ هيف فيقوتلا نكلو

 ىلع قحلا نيعت فقوتيال « اهنيب ريمتلل ةيفاك ةيعرشلا نيهاربلا و هيلقعلا لئالدلا

 . نايبلا هيلعف كلذ ريغ ىعدا نم و . ناسالاب جاجحلا عطق اهتدئاف امنإ و ؛ ةلهابا

 « ىبنلا ةلهابم ىف هنع فلختلا وأ هيف فيقوتلا زوحيال ؛ معن . ملعا ىلاعت هللاو
 الجاع رثألا روهظ نم دبالف « هتوبنل ًاقيدصت لجو زع هللا رمأب الإ كلذ لعفيال هنأل
 ديب ذخأ مس و هيلع هللا ىلص هنأل « تنبلا دلو ىلع نبالا قالطإ ةيآلا ىن و . مهفاف
 « مكءابأ و ان ءانبأ عدن اولاعت » : لاق و ةلهابملا روضح دارأ نيح نيسحلا و نسحلا

 1 . اهريغ نونب ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلل كانه نكي ملو

 ىصوأ نم ىف دمحم لاقو : ؟ ءانبألل ةيصولا ىف تانبلا دالوأ لخدي له

 نبإلا دلول ةيصولا نإ : ةنبا دلو و نبا دلو هل و هبلصل دلو هل نكي ملو نالف دلول

 نولخدي ةنبالا دلو نأ ةفينح ىبأ نع دايز نب نسحلا ىور دق و . ةئبالا ذلو نود

 ىنلا ىنبا ايمسي نأ اهنع هللا ىضر نيسحلا و نسحلا ف صوصخ اذه نإ قحلا و . هيف
 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دق و « سانلا نم اهريغ نود ملس و هيلع هللا ىلص

 ىس الإ ةمايقلا موي عطقنم بسن و ببس لك ١ :لاق هنأ كلذ ىلع لدي ربح ملسو
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 . ( ۸۳: 3 ) حيحص ثيدح : خيشلا لاق .: ىزيزعلا لاق روسملا نفد +: سابع قرا عع

 . مالا موق نود « مهموقو ءابالا ىلإ نوبسني اعف سانلا نم اهريغ امأو

 ايمشاه نوكي هنبا نأ ةيشبح وأ ةيمور ةيراج دلوتسا اذإ ىمشاملا نأ ىرت الأ
 : رعاشلا لاق ۽ 5 نود هيبأ موق لإ ايوسنم

 دسعابإلا لاجرلا ءانبأ نهونب انتانبو انئانبا وتب اوتي
 قالطإلا ىلع ةونبلاب ملس و هيلع هللا ىلص ىبننلا ىلإ |هنع هللا ىضرنيسملا و نسما ةيسنف

 ف سائلا مالک نم ملاعستملا رهاظلا وه اذه . امه ريغ هيف لخديال 3 اب صومصخغ

 نأ ىلع لدي اذه : ىفرعلا نبا لاق و . ( ٠١ : ۲ ) صاصحلا هلاق . ًافرع امههاوس نم
 : نسحلا ىف لاق هنأ لس و هيلع هللا ىلص هنع تبث دق و هانبإ نيسحلا و نسحلا

 قلعتف . «نيملسملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا لعل و «ديس اذه ىنبا نإ »

 ؛ ةجح امف سيل و « سبحلا و ةيصولا ىف لخدي تنبلا نم نبإلا نإ : لاق نم اذهب
 . ١ : ٠٠١ ) ًاصخلم ىبتنا زاجم قالطإلا اذه نإ : لاقي هنإف

 بوجو ىلع ليلد تايآلا هذه ىف و : صاصحلا لاق : نيدلا ىف ةجاحما بجت
 باتكلا لهأ ىلع ىلاعت هللا جتحا امك « نيلطبملا ىلع ةجحلا ةماقإو نيدلا ىف ةجاحما

 مهبغش و مهم اهم لطبأو مالسلا هيلع حيسملا م ىراصنلاو دولا نم

 . ( ۱٦:۲ ) ىهتنا

 ةيالا « ًامئاق هيلع تمدام الإ كيلإ هدؤيال رانيدب هنمأت نإ نم مهنمو » :ىلاعت هلوق

 هيلع تمدام الإ » : ةداتقو دهاجم لاق : نيدلاب بولطملا ةمزالم بلاطلل
 . هل ةمزالملاب هسأر ىلع « امئاق هيلع تمدام الإ » :ىدسلا لاق و . ىضاقتلاب « امئاق
 « ةمزالم ريغ نم ىضاقتلاب هنم ىلوأ ةمزالملاب هنأ الإ « نيرمألل لمتحم ظفللاو
 . ( ١17 :؟ ) صاصحلا هلاق . نيدلاب بولطملا ةمزالم بلاطلل نأ ىلع ةيآلا تلد دقو
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 هابأ و « سلفملا مير غلا ةمزالم ىف ةمينحوبأ هب قلعت : قىرعلا نبا لاق و
SE `° ® 3 . 0و 0  

 هيلع موكا ميرغلا ةمزالم نال < هو همد فال هچجح- ل و “6 ءالعلا رثاس

 1١١6(. : ۱ ) ىهتنا هدنع ام ىجر بال ذإ اهيف ةدئاف ال

 بلاطلا لبق نم هعم نوكي نأ ةمزالملا ىنعم :تلق :ىبرعلا نبا ىلع درلا

 ءاضق قابلا ذخأي و توقلا رادقم هل كرتيف « هديفتسي ام و هبسك ىف هرمأ ىعاري نم

 . « ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو » :ىلاعت هلوق ىنعم ف رم اک «هنيد نم
 مكح و . رسوملا سيلفت و رسعملا ءاطعإ هللا ةردق لهج نم الإ اهركنيال ةدئاف هذهو

 ؛ رمألا ةقيقح نود رهاظلا لعو < لبقسملا نود لاحلا ىلع وه امنإ همدعب ىضاقلا

 لوق امأ و . مهفاف « هراسيإ ىضاقلا رهظي نطابلا ىف ًارسوم نوكينأ دعببالف

 تمد ام الإ كيلإ هدويال » : هلوق ىنعم نأ سانلا نم ةعاج لاق دقو : ىبرعلا نبا

 . هيلإ تفتليال هلثم و ظفللا هدعاسإال ليوأتف ىبتنا ةداهشلاب ظفاح ىأ « اتاق هيلع

 رفاكلا حدم زاوج ةيآلا ىف و : نسح قلخ نم هيف اع رفاكلا حدم زاوج

 مذ و باتكلا لهأ نم ةنامألا لهأ حدم ىلاعت هنأل «نسح قلخ نم هيف اب

 نودب لوبقال هنإف «هللا دنع لوبقلا ثيح نم مهحدم سيل و « مهنم نينئالل

 عفتنيم نإ هنإف «رفاك ىف ولو هسفن ىف نسح- نسحلا قلحللا نأ ثيح نم لب ؛ نامبإلا
 ةدايز و دلولا ةرثكو لاملا ةعسب ايندلا ىف هب عفتنيسف هللا دنع لوبقلا ثيح نم هب

 ميهيلإ فون » : ىلاعت هلوقب دارملا وه و « ةرحنآلا ىف باذعلا ةف و «هاخلا و زعلا

 ةيبصعلا نم هتهازن لامك و «مالسإلا هيلع ىنب ىذلا لدعلا ةياغ نم اذه و .« مهلاعأ
 . مهفاف نسح قلخ نم مهيف ناكامب نيرفاكلا حدم زاجأ ثيح- ةلطابلا

 ةيآلا « اليلق انن مهنامأ و هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 هنيميب دحأ قحتسيال هنأ ىلع لدت الوزن ببس ىف ةدراولا راثآلاو ةبآلا رهاظ

 یح هل هنأ رهاظلاف هسفنل هيعدي یش هدب ق' نم لکو « هريغل رهاظلا ىف وهال ام



 ”- ج - ۸ - نآ رقلا ماكحأ
 س ا

 «رهاظلا ف هريغل وهال ام هنيميب قحتسي نأ راثآلاو ةيآلا رهاظ عنم دقو «هريغ هقحتسي

 وهام نود هللا دنع هل وه الام هب دریل هنأ مولعم هنأل 3 هقحتسي مل هنيم الولو

 . ةقيقحلا نود رهاظلا قيرط نم الإ اندنع تبثتال كالمألا تناك ذإ رهاظلا ىف « اندنع

 .( ۱۷ : ۲ ) صاصخلا هلاق

 : تلق : خسف وأ دقعل ىضاقلا ءاضق نالطب ىلع ةبآلاب جتحا نم ىلع درلا

 ةداهشب خسف وأ دقعب ىضاقلا ءاضق نالطب ىلع راثآلا ىف ال و ةيآلا ىف ةلالدالف

 ىلا ناميألا ىف ةدراو ةيآلا و لاومألا نم تسيل خوسفلا و دوقعلا نآل « روزلا

 . اهفرع نم ىلع ىنخيال اى راثالا كلذك و لإملا ىأ ليلقلا نمثلا اهب ىرتشي

 ىف لاملا لحال مكاحلا مكح نأ ىلع ليلد اذه : ىبرعلا نبا ىضاقلا لاق
 حيحصلا ىف ةملس مأ ثيدح ركذ مث . هنالطب هل موكحما مع اذإ رهاظلا ءاضقب نطابلا

 : لاقف « الغ و ةفينحوبأ ضقان امنإ و « ةمألا نيب هيف فالخال اذه و : لاقو
 و « هيلع ًامرحم ناك نمل جرفلا لحي ةلطابلا ةداهشلا ىلع ىنبملا مكاحلا مكح نإ

 : تلق . ١ : ١١ ر ىبتنا ىلاعت هللا ءاش نإ ناعللا ةيآ ىف هلوق نالطب قأيس

 وأ ضقاني نأ ةفينحابأ اشاح و « عازنلا لحم اه ساسمال ةيآلا نأب فرتعا دقف
 . ننسلا ءالعإ نم ءاضقلا باتك عجاريلف هليلد و هلاق ام ليصفتلا دارأ نم و  ولغي

 كلذ ىو : صاصخلاا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ ناعللا ةبآ ىف هيف مالكلا لعبتسو

 هريغل اكلم ناك ام هنيميب قحتسي هنأل « نیملا درب نيلئاقلا لوق نالطب ىلع ليلدو

 ىه نامألاب دارملا نال + رظن مهوق نالطب ىلع اهتلالد ىف : تلق ) رهاظلا ف

 ةيذاكلا هنيميب دحأ قحتسي هنأب نولوميال مه و ةقداصلا نود ةيذاكلا نامألا

 امنإ و قاقحتسإلل ةعوضوم تسيل نامبألا نأ ىلع ةلالدلا هيف و : لاق ) ًائيش
 ريغ كلذ ىلع ةيآلا ةلالد : تلق . ( ۱۷ :۲ ) ىهتنا ةموصحلا طاقسإل اهعوضوم
 . مهفاف اهيلإ راثآلا مض دعب كلذ ىلع ةلاد اهنإ لاقي نأ الإ مهللا « ةرهاظ



 ۲ج ا نآ رقلا ماكحأ

 ةيآلا « نوملعي مه و بذكلا هللا ىلع نولوقي و » : ىلاعت هلوق

 ےس سسس سمس

 ريغ نم نومرحي و نوللحي نيذلا ةرفكلا ىلع در ةبآلا هذه : ىبرعلا نبا لاق

 امل هنأ هنسح و ىذمرتلا ىور ) عرشلا نم كلذ نولعجي و ءهميرحت و هللا ليلحت

 انكام : متاح نب ىدع لاق « هللا نود نم ًابابرأ ممنابهر و مه رابحأ اوذختا » تلز

 ؟ مهوقب نوذخأتف نومرحيو مكل نولحي اوناك سيلأ :لاق « هللا لوسر اي مه دبعن
 ١ . ( كاذ وه : لاق 2« معن : لاق

 : عامجإلاب لطاب وه و « ليلد ريغ نم ناسحتسالاب مكحن نم ىلع درلا

 ًادحأ ملعأ تسل و « ليلد ريغ نم ناسحتسالاب مكحي نم ىلع درلا جرخي اذه نم و

 ١ : ١١5(. ) ىمتنا .هلاق ةلبقلا لهأ نم

 نباك ةيرهاظلا نم بجعلا و َ تلق : ةيفنحلا دنع ناسحتسالا ىعم قيقحن

 ءاهقفلا نم مهقفاو نم و ةيفنحلا دنع ناسحتسالا نأ اونظ ثيح هلاشمأو مزح

 هنأب هماكحأ ىف مزح نبا لاق ىتح « هذلي و « هاوبي و ناسنإلا هيهتشي اب مكحلا وه

 . ءاهقملا نم هيقف لوقيالو

 لق قبس الإ وه ام ناسحتسالا لاطبإو : ىعفاشلا نم لق قبس ناسحتسالا لاطبإ

 ىلع تضقل ناسحتسالا لاطبإ ىف هججح تحح ولف هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نم

 لئس امل انه نم و . ناسحتسالا ىلع ىضقي نأ لبق هبهذم وه ىذلا سايقلا

 هلاقتنا ببس نع  ىبسابعلا هلل ىقتملا دهع ىف ةاضقلا رابك دحأ  رباج نب مههاربإ
 ًاحيمص هتيأرف « ىعفاشلل ناسحتسالا لاطبإ تأرق ىنإ : لاق «رهاظلا لهأ بهذم ىلإ
 « سايقلا لطبي هنيعب وه ناسحتسالا لاطبإ ىف هب جتحا ام عيمج نأ الإ ؛ هانعم ىف

 لقتناف « ًاضعب هضعب مدهي بهذم ىف ىقبي نأ ضرر هنأك . هنالطب ىدنع هب حصف
 . ًاعم اهلطبي بهذم ىلإ
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 : ناينعم هفنتكي ناسحتس الا ظفلف « تحب ىظفل اىنيب فالحللا امنإ و « امهب نولئاقلا

 تاجوزلا تاقفن و تاقلطملا ةعتم ريدقت وحن ؛ انئارآ و داهتجالا لاعتسا اهدحأ

 وحن و « داهتجالا قيرط نم الإ كلذ نم فورعملا تابثإ ىلإ ليبسال و « فورعملاب

 نوكي نأ نم ةيآلاب دارملا لئلا ولخيال مث ؛معنلا نم لتق ام لب ديصلا ءازج
 لوكوم وهف ناك امهيأ و « هيف ءاهقفلا فالتخا بسح ىلع معنلا نم ريظنلا وأ ةميقلا
 « قافتاالو صن اهريداقم ىف دري مل ىتلا تايانجلا شورأ كلذك و ؛ نيلدعلا داهتجا ىلإ

 . ىصحن نأ نم رثكأ لوصألا ىن اهرئاظن و « داهتجالا قيرط نم الإ فرعتالو

 فالخ ىعملا اذه ىف سيل و « ًاناسحتسا داهبتجالا نم برضلا اذه انباحصأ ىمسف

 .هفالخب لوقلا مهنم ًادحأ نكمبال و « ءاهقفلا نيب.

 ىلوا وهام ىلإ سايقلا كرت وهف ناسحتسالا ىعون نم رخآلا ىنعملا امأو

 لكالاك ةثداحلا ىف هاوس امكح بجوي رخآ ًاسايق وأ «ًاعاجإوأ « ناك ًاصن  هنم

 انسحتسا انكل و « كاسمإلل ىفانملا دوجول ًاسايق موصلا لطبي ًايسان ناضمر راهن ىف
 ناك ًانايسن ةيمستلا كورتم كلذك و ؛ هيف دراولا رثألل هموص لطبيال : انلقو

 هيلع هللا مسا ركذي مل ام اولكأتال و » : ىلاعت هلوق مومعل هتمرح سايقلا ىضتقم
 . هلح ىلع عاجإلل لالح وه : انلق و انسحتسا انكل و « قسفل هنإو

 : لوقتف « قلاط تنأف تضج اذإ : هتأرمال لوقي لجرلا ىف انباحصأ لاقو

 هنأل « اهقدصي وأ اهنم ضيحلا دوجو ملعي ىتح قدصتال نأ سايقلا نإ .تضح دق
 وه و - اهيلع قالطلا عاقيإ ىف هلثم ىف قدصتال ةأرملا نأ هيلع قفتم لصأب تبث دق ٠

 دعب تلاقف « قلاط تنأف ًاديز تملك نإ وأ « رادلا تلخد نإ : هتأرمال لاق اذإ ام

 وأ ةنيب كلذب موقي ىح قلطتمل « جوزلا اهبذك و « هتملك وأ « اهتلخد دق : كلذ
 هلعج ىذلا ضيحلا دوجو ىف قدصتال نأ بجوي لصألا اذه سايقف - جوزلا هب رقي

 انهه ضرع دق هنأل قالطلا عقونف نسحتسن انأ الإ « قالطلا عاقيإل ًاطرش جوزلا
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 ٠ يناثلا لصألاب قاحلإلا بجوأ و « انركذ ىلا لصألاب هقاحلإ عنم رخآ لصأ
 اهوق لوقلاف « كلذك ناك ام و « اهةهج نم الإ ملعيال و اهضح ىنعم ضيحلا نأ وه و

 « نهماحرأ ىف هللا قلخام نمتكي نأ نه لحال و.» : ىلاعت هلوق ليلدب « هيف

 . هعضوم ىف مدقت امك « لبحلا و ضيحلا نم اهيف قلخام دارأ هنأ فلسلا نع ىور و

 بجيف « اهنم دحاو لك نم هبشلا ذخأي نالصأ هبذاجتي عرف لك كلذكو
 حيجرت ىف جاتحم هنأل « ًاناسحتسا هنومسي هبجوت ةلالدل « رخآلا نود اهدحأب هقاحلإ

 دحأب هقاحلإ ىف ةيورلا و « ركفلا لاعتسا و رظنلا ماعنإ ىلإ رخآلا ىلع نيهجولا دحأ

 نم ناك ام اكلسم اهقدأ و عورفلا لئاسم نم ئجيام ضخما و ؛ رخخآلا نود نيلصألا

 و . ةلعلا دوجو عم مكحلا صيصخت ًاضيأ ناسحتسالا عاونأ نم-و . ليبقلا اذه

 ًاحرش هحرش دقف ‹ ىزارلا ركب یبا لوصف عجاريلف بابلا اذه ىف طسبلا دار نم

 عيمج ىف نورقم ناسحتسالا ماسقأ نم مسق لك نأ ىف باترمل اكش عديال رودصلا هب جلثني

 ؛ رهاظلا سايقلا نم ىلوأ رخآ سايق وأ عاجإ وأ صن نم ةضهان ةلالدب « عورفلا

 ًادحأ ملعنال اذهف ؛ ليلد ريغ نم سفنلا هيهتشي اب اكح ةيرهاظلا همعز امك سيل و

 . باوصلاب ملعا ىلاعت هللا و . هلاق ةلبقلا لهأ نم

 « ًاقلطم ةنايحلا و ردغلا ميرحت ةيآلا ىف و : ًاقلطم ةنايحلا و ردغلا مرح

 ىفادمهلا قاجسإ ىلأ نع رمعم انأبنأ : قازرلا دبع لإق . مه ريغ و كرشلا لهأب ول و

 وزغلا ىف بيصن انإ » : لاقف سابع نبا لأس الجر نأ ديزي نب ةعصعص ىلأ نع
 : لاق ؟ اذام نولوقتف : سإبع نبا لاق « ةاشلاو ةجاجدلا ةمذلا لهأ لاومأ نم

 سيل ١ : باتكلا لهأ لاق امك اذه : لاق . سأب كلذب انيلع سيل : لوقن

 . مهسفنأ بيطب الإ مهلاومأ مكل لحت مل ةيزجلا اودارأ اذإ مهنإ « ليبس نييمألا ىف انيلع

 دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاق و . هوحنب قاحسإ ىبأ نع ىرودلا هاور اذكو

 : لاق ريبج نب ديعس نع رفعج انث بوقعي انث ىنارهزلا عيبرلاوبأ انث ىحي نب
 هيلع هللا ىلص هللا ىن لاق « ليبس نييمألا ىف انيلع سيل » : باتكلا لهأ لاق اما



 8-1 “۳۲ - نآ رقلا ماكحأ

 نيئاه لف ثيع وهو الإ ةياهاجلا ف ناك یش نمام ¢ هللا ءال بذک » لسو

 . ( ال4 : ١ ريثك نبا ) رجافلا و ربلا ىلإ ةادؤم اهنإف ةنامألا الإ

 ةحابإ نم تعم ام كنبيريالو : ردغلا نم سيل دسافلا دقعلاب ىبرحلا لام ةحابإ
 . ردغلا مدع و اضرلاب طورشم هنأل « هوحو ابرلا نم دساف دقعب ولو ىبرحلا لام

 فالخب . دهعال و ناميتساال هنأل « الالح ةمينغلا نوك الو . اهنيب ام ناتشف
 نآ رفلا نايب ىف خيشلا هلاق . مهفاف « دهعلاو نمألا عم اوردغ ثيح دوبيلا لعف

 : ةبآلا ) ًابابرأ نييبنلا و ةكئالملا اوذخنت نأ مكرمأيال و » : ىلاعت هلوق

 اوذختي نأ ءايبنألا ىلع ىلاعت هللا مرح : ىلاعت هريغ ىلع برلا قالطإ قيقحن
 « مهتعاط قلحللا مزلأ نكل و ) ؟ مه ريغب كنظ اف ) مهل نوهلأتي ًادابع سانلا
 ىدبع : مك دحأ نلوقيال » : لاق هنأ مس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث دقو
 .« ىديس : لقيل و . بر : مكدحأ لقيال و . یتاتف و ىناتف : لقيل و « ىتمأ و

 و . « كبر دنع ىنركذا » : مالسلا هيلع فسوي نع ًاربخم ىلاعت هللا لاق دق و

 : مس و هيلع هللا ىلص ىبلا لاق و . « مكئامإ و مك دابع نم نيحلاصلا و » : لاق

 ًاعفار رخآلا ناكل خيراتلا انققحم ولف « تضراعتف .« دبع ىف هل ًاكرش قتعأ نم »

 بج و خيراتلا انلهج اذإ و . ( خسنلا ف سانلا فالتخا ىلع ) هل ًاينبم وأ لوألل

 اب ثيدحلا حرش ىف كلذ اندهم دق و : فيرعلا نبا لاق ..حيجرتلا ةلالد ىف رظنلا

 نم داقتعالا صيلختل ناك امنإ ىهنلا نأل « زاوحلا حيجرت مكل نآلا هنم ىفاكلا

 زاوحلا ناك دئاقعلا تلصح الف « ةيبوبر هاوس ىف وأ ةيدوبع هللا ريغل دقتعي نأ
 .( ۱۱۷ : 1١ ) یہا

 فسوي لوق و . ىر و ىتمأ و ىدبعب لوقلا نم بانتجالا ىلوألا و : تلق
 قتعأ نم » : مالسلا هيلع هلوق و « ررقيمل ىذلا انلبق نم عرش نم مالسلا هيلع

 هريغ ىلع برلا قالطإ امأ و . اهب ديقم ىهلا و « ةفاضإلا نم لاح دبع ىف اكرش ٠



 اج 7 نو نا رقلا ماكحأ

 اأ و الثم رادلا برو « لاملا بر وه : لاقي نأ دوح « ًاديقم الإ زوجيالف ىلاعت

 هللا ىف الإ برلا اوقلطي ملو : فاشكلا ىف ىرشخمزلا لاق .الف برلا وه :لاقي نأ
 ‹ ةقانلا بر < رادلا بر : مهلوقك ةفاضإلاب دييقتلا ىلع هريغ ىف وهو هدحو

 . ۳:1) یہنا ( ىاوشم نسحأ ر هنإ» :هلوقو «كبر ىلإ عجرا » : ىلاعت هلوقو

 « ىاوثمنسحأ ىبر هنإ » : مالسلا هيلع فسوي لوق نع باوحلا مدقت دق : تلق

 ىلا هنع ىهن دقو ءانلبق نم عرش نع ةياكح رصم زيزع هب:دارملا نوكر يدقت ىلع هنأ

 . ملعا ىلاعت هللا و . هيف ةجحالف « ملسو هيلع هللا ىلص

 «  انمآ ناك هلخد نم و » : ىلاعت هلوق

 ةباشم تيبلا انلعج ذإ و » : ىلاعت هلوق ىف مرحلا ماكحأب قلعتيام مدقت دق
 . « ًانمأ و ساناا

 : مرحلاب ىجاللا ةلئثسم ىف ةفياح ىبأ ىلع ىبرعلا نبا دارإ نع باوحلا

 : لاق ثيح بابلا اذه ىف ةفينحلا ىلع ىبرعلا نبا هدروأ امع باوحلا ىقبو

 « همصع مرا ىلإ أجل مث ًادح بجوتسا و ابنذ فرتقا نم نإ : ةفينحوبأ لاق

 : لاق امنإ و « اذكه ةفينح وبأ لقيم ) « ًانمآ ناك هلخد نم و » : ىلاعت هلوقل

 . هلخد نمل نمألا هللا بجوأف ( قيس امك همجر وأ هلتق بجوي ًادح بجوتسا نم

 : تلق ( سانلا نم هريغ و سابع نبا مهنم فلسلا نم ةعاج نع كلذ ىورو
 نسحلا نع ةداتق ىور ام الإ كلذريغ مهنم دحأ نعوري مل «ةماع فلسلا لوق وه لب

 ىور و « هيلع ماقي نأ هريغ ىف وأ هيف ًادح باصأ نم مارحلا عنمبال » :لاق هنأ
 جرخأ مرحلا ىلإ ًاحلب مث مرحلا ريغ ىف ًادح باصأ اذإ » : الاق ءاطع و نسحلا نع ماشه

 ىلإ رطضي نأ هب ديري نأ لمتحي اذه و . هلثم دهاجم نعو « هيلع ماقي ىتح مرحلا نع

 ءاطع نع كلذ ىور دق و . هتاراشم و هتعيابم و « هئاويإ و هتسلاجم كرتب جورحلا

 داضتل لوق اذه ىف نسحلل لصحي ملف . هلثم نسحلا لوق نوكي نأ زئاجف :«ًارسفم
 ىف صاصقلا عنم ىف نيعباتلا و-ةباحصلا نم نيرخالا لوق ىقبو « هنع نيتياورلا



 آ1- خا 12 ن آرقلا ماكحأ

 هنأ ءاهقفلا نم مه دعب نم و فلسلا فلتخحبإل و « هريغ ىف هنم تناك ةيانجب مرحلا

 . هريغ وأ لتق نم هقحتسي ام هيلع ماقي « هتيانجب ًاذوخأم ناك مرحلا قى ىنج اذإ

 . ( 3١ : ۲ صاصخلا هلاق

 مهفيم هنأ اهدحأ :نيهجو نم مهو دقف اذه لاق نم لك و : ىنرعلا نبا لاق

 سيل : تلق ) لبقتسم مكح تابثإ اهب دصقيهل و « ىضم امع ربخ هنأ ةيالا ىنعم
 همهفي مل اذإ ةبآلا ىنعم مهفث نأ كل نيأ نمو ؛ هللا ناحبس ايف .تنأ الإ مهاولا

 مكح تابثإ اهب دصقيمل هنأب لوقلا حصي لهو ؟ نيعباتلا و ةباحصلا نم فلسلا
 موي نم دغلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ماق الوق ىسن دق ناك نمم الإ لبقتسم

 هللا دمج هنأ هب لکت نيح نريعلا هترصبأ و « بولقلا هتعوو « ناذآلا هتعمس حتفلا

 نمؤي ئرمال لحيالف « سانلا اهمرحي ملو هللا اهمرح ةكم نإ » : لاق مث هيلع ىنثأو
 صخرت دحأ نإف . ةرجش اهب دضعي وأ « امد اهب كفسي نأ رخخآلا مويلا و هللاب
 نذأي ملو هيبنل نذأ هللا نإ : هل اولوقف اهيف ملس و هتيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتقب

 . سمألاب اهتمرحك مويلا اهتمرح تداع دق و « راهن نم ةعاس ىل نذأ امنإ و . مكل

 اهو . ىودعلا حيرش ىبأ نع مسمل ظفللا و « ناخيشلا هاور . « بئاغلا دهاشلا غلبيلف

 تابثإ وأ ىضم امع ربخ اذه لهف . هوحن وأ « هلثم ةريره ىنأ و سابع نبا نع

 . ( ؟ لبقتسم مكح

 ةو دق لاتقلا و ىلتقلا نأ و « بهذ دق نمألا كلذ نأ للعيإل هنأ ىناشلا : لاق

 ىصاملا ىف هنا ىلع كلذ لدف « هربخم فالخب عقيال هناحبس هللا ربخ و ؛ اهيف كلذ دعب

 . هنأك ريخلا ظفل ىف رمأب سيل و ىنعمو ًاظفل ربخ هنأ كربخأ نمو : تلق اذه
 لانقلا و لتقلا نم هيف عقوام امأ و ؟ هب رمأ ايف و یلاعت هللا مكح ین نمآ وه : لاق

 لاق (ک « هناحبس هللا نم نذإب ناك امنإف هنذإ و لسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأب

 كاذب بهذيهل و . « مكل نذأيمل و هيبنل نذأ هللا نإ » : لس و هيلع هللا لص ىنا

 مهولتاقتالو :لاق ثيح هناحبس هب هللا رمأ ام قفو ىلع هنوكل نمألا نم مرحلل ناک ام



 ۲ - جا دامك نآ رقلا ماكحأ

 ا ا ا
 : هلوق نأل « ةلالدب هاوس ام لخدي امنإ و ؛ لتقلا نم نمألا هرهاظ ٠ آنمأو
 ىذلاف « هيلإ عجار « ًانمآ ناكو : هلوق و « ناسنإلا نع ةرابع « هلخد نم و »
 اف سفنلل ًايضتقم ظفللا ناك نإف كلذ عم و « هاضعأ ال ناسنإلا وه هنامأ ةيآلا تضتقا

 . سفنلا ىف قاب ظفللا مكح و ( ىتأيس امك عاجإلا ) ةلالدب اهنودام انصصخ امئإف اهنود
 مرحلا هلوخد نإ و « هب سبح هنإ نيد هيلع و مرحلا ىلإ أحب نم نإ ًاضيأ فالح الو
 همصعبال مرحلا نإف « سفنلا ريغ قوقحلا نم ناكام لك كلذك «سبحلا نم همصعيال
 ءاهقفلا نيب فالح ال و : لاق . ( 50 : ١ ) صاصملا هلاق . نويدلا ىلع ًاسايق هنم
 ذوخأم مرحلا ىف ىناحلا نأ فالح ال كلذكو « سفنلا نود اهف هيلع بحي امب ذوخأم هنأ
 ىلع ر مرحلا ريغ ىف ىنج نم ىف فالحللا امنإ و « اهنود امو سفنلا ىف هتيانجي
 . قافتالا ىلع لومح وهف كلذ اءاعامو . هيلع انللد دق و « مرحلا ىلإ احب مث ( سفنلا
 E ۳ اخل یا

 :ىلاعت هلوق ىف صاصجلا لاق :ةدئاف :مرحلا ف تانيب تايآ ضعب ركذ ف

 هيمدق نأ مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم ىف ةيالا : « ميهاربإ ماقم تانيب اا فق

 « هناحبس هللا ديحوت ىلع ةيآ و ةلالد كلذ نوكيل « ىلاعت هللا ةردقب دلص رجح ق اتلخد

 شحولا نمأ : مرحلا ىف ىأ هيف تايآلا نمو . . مالسلا هيلع ميهاربإ ةوبن ةعحص ىلعو
 فطختي و هيف ةيلهاحلا ىف فئاحلا نمأ و « ةيداعتملا ةبراضلا عابسلا عم هيف هسنأو

 ىلإ ماللا هيلع مهاربإ ندل نم ىئارلا ةراك ىلع رامحللا قاحمإو مهلوح نم سانا
 عانتما و « هريغ نم ىبرلا عضوم ىلإ لقتني نإ رامحلا ىصح نأ عم اذه انموي

 هيلع ولعي نأ دعبيال و « ابلاغ بيرق نم ىأ ) تيبلا ىلعىأ هيلعولعلا نم رطلا
 نم هنأ عم هيلع الع دق ًابارغ ىأر هنإ جاجحلا ضعب هلاق امدربالف « ًاردان ديعب نم

 : هب اهنم ضيرملا ءاقشتسا و « هقوف ال هلوح ريطي امنإو ( ثيدحلا صنب ريطلا قساوف
 كالهإ نمو « ةيراج كلذب ةداعلا تناكدق و « هتمرح كبّتنا نمل ةبوقعلا ليجعت و

 امل ةطمارقلا لاصيتسا نمو ) ليبابألا ريطلاب هبارخإل اودصق ال ليفلا بامصأ



 چ a نآ رقلا ماكحأ

 تسلا ةوسك قارحإ نم نيملسملا نيب بورحلا ضعب ىف عقو ام امأ و ؛هتمرح اوكمتا

 نكي ملف اهنع هللا ىضر ريبزلا نباب جاجحلا ةعقو ىن كلذ ىور امك هفقس نم “یو .

 شاطف « ىمرلاب هباحصأو ريبزلا نبا اودصق امنإو ؛ تيبلا ةمرح كاهتنا دصقب كلذ

 نم هباخصأ و جاجحلاب ىأ مهب لح دقف كلذ عم و «مهنم دصق الب تيبلا ىلإ هضعب

 نم اهلك هذهف . ( خيراتلا سرام نم ىلع ىنخيال امك مايألا هب تدهش ام هللا ةمقن

 تيبلاب دارملا نأ ىلع ليلد كلذ عيمج ىف و . اهنم هيصحنال ام ىوس « مرحلا تابآ

 ىف سيل ميهاربإ ماقم و «مرحلا ىف ةدوجوم تايآلا هذه نأل « هلك مرحلا اذه

 ى ىطويسلا لاقو :نآلا ىلإ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا دهع نم ةرمتسم ةبآ

 جرخأ : نآلا ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا دهع نم ةرمتسم ةيآ باب ىن صئاصحلا
 لرما جح لبق ام » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ميعنوبأ

 ىردحللا ديعس ىنأ نع ( هححص و مكاحلا و ) ىقيبملاو وه جرخأو « ةاصح عفر الإ

 : لاقف « رامحلا ىصح نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس : لاق

 تلبق نم : مكاحلا ظفل و ) « لابحلا لثم اهتيأرل كلذ الول و «عفر هنم لبقت ام »

 ىصح نع لئس هنأ سابع نبا نع ىقييبلا و وه جرخأ و . ( هترمج تعفر هتجح
 كلذ الول و « عفر رامحللا نم لبقت ام هنإ » : لاقف « ىرت امك وه و یر رامحلا

 لبقت ام اكلم هب هللا لكو » : لاق سابع نبا نع ىقبيبلا جرخأ و . «ريبث لثم ناكل

 ةوبن هتحصب دهشت ةنيب ةيآ هذه : معن وبأ لاق و . « كرت لبقتيهل ام و عفر هن

 . ( 187 : ۲) ىمتنأ تيبلا جحل هتعيرش باجل ىف لسو هيلع هللا ىلص انيبن

 « اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هلل و » : ىلاعت هلوق

 دنع بوجولا ظافلأ دكوأ نم اذه : بوجولا ظافلأ غلبأب جحلا هللا ركذ

 جحلا هللا ركذف « هبجوأ و هدكو دقف اذك ىلع نالفل : ىبرعلا لاق اذإ « برعلا



 ۲ - ج - ۳۸ - نآ رقلا ماكحا

 قام اونا و :اوملع ان اربط ا ورت ترا دے اا ملا

 ریغی و <« ةفرعب فقوف جحلا ضرف لبق مهعم مس و هيلع هللا لص ىنلا جح دقو

 . جح سانلا ىلع هلل و » : هلوق فو : هطرش مارحإلا و «نانكر ججلل
 فاوطلا اهدحأ : نانكر جح و « تيبلا ىلإ دصقلا جحلا نكر نأ ىلع ةلالد « تيبلا
 هنع لزان هءارو ام لك و « كلذ ىف فالح ال . ةفرعب فوقولا ىناثلاو « تيبلاب

 ةعاط لك ىفنيعتت « ةدابع لك مزلت ىلا ةينلا وهف مارحإلا امأ و . هيف فلتخم

 . نكر ال طرش ىهف 2« ةدوصقم

 بوجو و : هيلع عمجم وهو <« ةبنيدلا ةرورضلاب مولعم جحلا بوجو
 عمجم وه و « ةدحاو ةرم الإ رمعلا ىف بجيال و « ةينيدلا ةرورضلاب مولعم جلا
 . ءاهقفلا و نيثدحملا نم ظافحلا هركذ اك هيلع

 ىضنقبال رمألا نأ ىلع ليلد هيف و : ليلدب الإ راركتلا ىضتقيال رمألا
 . ليلدب الإ راركتلا

 دازام و : ىعفاشلا دنع ةيافك ضرف و اندنع عوطت وهف ةرم ىلع دازام
 ةرلا لب ةيلقتلاب جحلا فصويال ةيعفاشلا دنع و « اندنع عوطت وهف ةرم ىلع
 تيبلا جحي نأ ةيافكلا ضورف نم نأل « ةيافك ضرفف داز امو نيع ضرف لوألا
 ؛ ىقييبلا و « هجام نبا و « دؤادوبأ و « ىئاسنلا و  دمحأ هاور ام انل و . ماع لك
 انيطخخ : لاق اههنع هللا ىضفر سابع نبا نع اهطرش ىلع هححصو مكاحلا و
 ماقف . ا :لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؛تبجول اهتلق ول لاقف ؟ هللا لوسر اي ماع لك ىفأ : لاقف سباح نبا عرقألا
 وهف داز نف «ةرم جحلا اهب اهب اولمعت نأ اوعيطتست وأ . اهب اولمعت ل تبجو ولو
 . ( ؟ : ٠١ نئسلا ءالعإ ) انلق ام ف حيرص رهو . « عوطت
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 ىلع وأ روفلا ىلع وه لهو : هيلإ ليجعتلاب رمألل روفلا ىلع جحلا بجي

 « فسويوبأ لاق هب و « روفلا ىلع هنأ ةفينح ىهأ نع :نيتياورلا حصأف ؟یخارتلا

 مكاحلا و دمحأ ىور . جحلا ىلإ ليجعتلاب رمألا دورول لب روفلا ىضتقي رمألا نأل ال

 ىنعي جحلا ىلإ اولجعت » : لاق ملسو هيلع هللا لص ىلا نع سابع نبا نع هحعصو

 توملاو صاح تقوب صخب هنأل و . « هل ضرعي ام ىرديال مكدحأ نإف - ةضيرفلا
 ىف توملا نأل ةالصلا تقو فال « ًاطايتحا قينضتيف ردان ريغ ةدحاو ةنس ىف

 .ردان هلثم

 لمح ىلع اوقفتا دق و : ىبرعلا نبا لاق : دبعلاو ريغصلا ىلع جحلا بجبال
 عاجإلاب جراخ هنإف ريغصلا الخ « مهاشأ و مهركذ « سانلا عيمج ىلع ةيآلا هذه

 لخدي مل دبعلا اذكو « هيف ةصوصخم ةبآلا نإ : لاقيالف ؛ فيلكتلا لوصأ نع
 عاطتسا نم » : ةيآلا مامت ىف هناحبس هلوق لوأل مومعلا قلطم نع هجرخأ هنأل اهيف
 ةيلاملاو ةيندبلا ةدانبعلا نم بكرم جحلا نأل ) هل عيطتسم ريغ دبعلا و « اليبس هيلإ
 . هبوجول الهأ نكي ملف ٠ دبعلل كلمالو - رذعلا دنع ةباينلا هيف ىرجت اذلو -
 طارتشاو < لاملا كلمل لهأ هنإف رحلا ريقفلا فالخب ةكم لهأ ديبع ىلع بجبال اذلو
 قافآلا ءارقف و ةكم ءارقف ىلع بجيف « ةيلهألا ال ريسيتلل هقح ىن ةلحارلا و دازلا
 عيطتسم ريغ دبعلا نأ ىبرعلا نبا هركذ امم ىلوأ اذه و . مرحلا ضرأ اولصو اذإ
 قح هناحبس هللا مدق دق و « ةدابعلا هذه نع هقوقحب هلغشب هعنمي ديسلا نأل ( جس
 نأ ليلعتلا اذه ىضتقم نإف . ١ : ٠۲١ ) ىهتنا دابعلاب ًاقفر هقح ىلع ديسلا
 نذإلا دعب هل ًاعيطتسم هنوكل « هيف ديسلا هل نذأ اذإ جحلا ضرف دبعلا نع طقسي
 هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع حص دق و « هب ةعاطتسالا مدع ةلع علفترال
 ٠ عح دبع اميأ و ؛ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف ثنحلا غلب مث جح ىبص اميأ  :لاق
 ' ىلع هحصص و «سابع نبا نع مكاحلا هاور . « ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف قتعأ م
 طقسبإل جحلا. ضرف نأ ىف حيرص اذه و . ( 4 : ٠١ ) ءالعإلا ىف امك « اهطرش
 . ( 4 : ٠١ ) . مهفاف « ًاقلطم قتعلا لبق هجحب ىصلاك دبعلا نع
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 ةيرحلا طارتشا ةلمحباب و : جحلا بوجول ةيرحلا طارتشا ىف فالخالا ٠

 , فرعيال امب فربيال و « ةمنألا نيب ال و ةمألا نيب هيف فالحال ام حلا بوجول

 نمو : ىلاعت هلوق و . ( ١ : ١٠١ ) ىلرعلا نبا هلاق « عاجإلا الإ هيلع ليلد الو

 « كلذ همزل تيبلا ىلإ لوصولا هنكمأ نم لك نأ هرهاظب ىضتقي « اليبس هيلإ عاطتسا
 ىلإ لهف » : ىلاعت هلوقك « هيلإ لوصولا ٍناكمإ ىه هيلإ ليبسلا ةعاطتسا تناك ذإ

 . لوصو نم ىنعي ؛« ليبس نم درم ىلإ له و : هلوق و « ليبس نم جورخ

 نم مس و هيلع هللا ىلص ىلا لعج دق و : ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا ريسفت

 سنأ نع مكاحلا ىور دقف « ةلحارلا و دازلا دوجو : هيلإ ليبسلا ةعاطتسا طرش
 ؛ هللا لوسر اي ليق » « اليبس هيلإ عاطتسا نم » : ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ضر

 : لاق . اهطرش ىلع حيمس : مكاحلا لاق . « ةلحارلا و دازلا : لاق ؟ ليبسلا ام

 « كلذك هجرخأ مث . ةداتق نع ةملس نب داح  ةبورع يأ نب ديعس ىأ  هعبات و

 ىور دق و . نوقوثوم هلاجر : ةياردلا ف و . لسم طرش ىلع حبحص : لاق و

 ةديدع قرط نم و « روصنم نب ديعس دنع السرم نسحلا نع ةحيحص ىرخأ قرط نم
 هرم نب هللا دبع و « رباج و « ةشئاع و « سابع نبا و « رمع نبا نع ًاعوفرم
 نبا و ىنطقرادلا و ىذمرتلا و هجام نبا ننس ىف ةيورم دوعسم نبا و « صاعلا نب
 هركذ ىذلا ليبسلا نم ةلحارلا و دازلا دوجوف . ١ ١ : ٠١ ) ءالعإلا ىف اك ىدع
 . جحلا بوجو طئارش نم ىلاعت هلل

 : هسفن نع جاجحإلا همزلي هسفنب جحلا هنكمب مو ةلحارلاو دازلا كلم نم
 . جحلا هيلعف هللا تيب ىلإ ىشملا هنكمأ نم نإ : لوقي نم لوق نالطب كلذب دافأو
 ‹ ىذملا نود بوكر لاب صوصخم جحلا ضرف موزل نأ ملس و هيلع هللا ىلص نيبف
 و قشي ىذلا ىثملاب الإ هيلإ لوصولا هنكميال نم نإ و « لاوسلا نود دازلا كلمبو
 و < ىنمزلا و . ةلحارلا ىلع تبشيال ىلا خبملا و ء فئاختا و « ضيرملا ن 00 ا E ]| نل ‹ كلذ ىلع ةروصقم ةعاطتسالا نأ هانعم سيل و . هيلع جحالف لاوسلاب وأ رسعي
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 لييبلا عطس رغ وهف هنيل] لوطولا باع راما نم لك و امرخ تقال ةأرذل
 مهسفنأب جحلا مهمزلي مل نإ و ءالؤه نأ الإ « ةلحارلا و دازال ًادجاو ناك نإو جحلا ىلإ

 « ريبكلا خيشلا و « نمزلا و « ضيرملا : ىنعأ مهنع مه ريغ اوجحي نأ مهيلع نإف
 دوجوب ةعاطتسالا : اهدحأ : نيرمأب قلعتي جملا ضرف نأل .؛ اهل مرحال ةأرملاو
 .هسفنب جر نأ هتفص هذه تناك نم ىلعف « هسفنب هلعف_ ناكمإ عم ةلحارلاو دازلا

 وأ « ةنامز وأ « نس ربك وأ « ضرمل هسفنب هلعف هيلع رذعتي نأ : ىناللا و
 هلعف نع زجعلا و سايإلا دنع مهلاومأب جحلا مهمزلي ءالوهف اه مرعال ةأرما األ
 و ئرب نإ و ٠ اه أزجأ اتام ىح ًامرح ةأرملا دجت مل و ضيرملا أربي مل نإف ؛ مهسفنأب

 . 75 : ۲ ) صاصخلا هلاق . اه زجي مل ًامرحم تدجو

 ؛ بوجولا طئارش نم ةلحارلا و دازلا دوجوب ةعاطتسالا نإ : هلصاح و
 دوجو و « جلا رفس ىف هنم دبال امب مايقلا نع ةعناملا تافآلا نع ندبلا ةمالسو
 هيلع هللا ىلص ىنا نأل « بوجولا طئارش نم ال ءادألا طئارش نم ةأرملل مرحما
 ام و ندبلا ةمالس ناك ولو « ريغ ال ةلحارلا و دازلاب ةعاطتسالا رسف مس و
 . ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوج مدعل « اهركذل ةعاطتسالا نم ايشا
 < مامإلا نع ةياورلا تفلتخاو < مامإلا ىبحاص نع ةياورلا رهاظ وه اذه
 هتركذ امك « هدنع بوجولا سفنال ءادألا بوجو طورش نم اهنأ حصألا و
 . ءالعإلا ی

 : ىنرعلا نبا لاقو : ةلحارلا و دازلا ثيدح ىف ىبرعلا نبا مالك نع باوحلا

 ىنأ نيزيزعلا دبع و « ىعفاشلا و « ةفينح وبأ مهنم راصمألا ءاهقف نم ةعاج لاق
 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ اشيدح كلذ ىف اوعفر و « ةلحارلا و دازلا ليبسلا : ةملس
 « بيرالب هدانسإ حص دق لب : تلق . ( ١ : ٠۲١ ) ىهتنا هدانسإ حصيال لسو

 ىلع علطي ملو « ىزوخلا هيف و ىذمرتلا دانسإ ىلع الإ علطي مل ىضاقلا نأكو
 حيحص هدنس و ‹ هلاشمأ و ىزوحللا نع ملاس وه و مكاحلا دنع هيف سنأ ثيدح
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 لردتسملا صيخلت ىف ىبهذلا هيلع هرقأو « مكاحلا هلاق اك « نيخيشلا طرش ىلع

 .( )۱ :٤

 ناكل ةلحارلاو دازلا ةعاطتسالا : لاق ول هنإف « ىنعم دعبي ًاضيأ وهو : لاق

 اهكواس بسكي ام ةعاطتسالا و « قيرطلا ىه ةغللا ىف ليبسلا نإف « سفنلا ىف وأ

 عم بوك رلاف ردقيمل نم و « ىثملا ىلع ردقي نسل توقلا دوجو و ندبلا ةحص ىه و

 وأ ! ةأرحلا هذهب اي و ! بجعلل اي : تلق . ىهتنا توقلا دوجو و ندبلا ةحص
 « عوفرملا ثيدحلا ىف درو دق ةلحارلا و دازلاب ليبسلا ريسفت نأ ىضاقلا ردي مل

 نأ لامتحال هدنع ًافيعض ولو ثيدحلا ىلع ضارتعالا نع زرتحي نأ هيلع ناكف

 ليبسلا نأ انركذ دقف ًاضيأ و . انهه كلذك وهو « حيعع رخآ دانسإ هل نوكي

 . ىنعم ديعب ريغ ةلحارلا و دازلاب هريسفت و « لوصولاب رسفم ةيآلا ىف

 هانلمحلا ةلحارلا و دازلا و ىزوحللا ثيدح حص ول : انئالع لاق و : لاق

 مالكلا قاطم جورخ و « ةديعبلا راطقألا ىف مهنم بلاغلا و سانلا مومع ىلع

 هلعل : تلق . ىبتنا برعلا مالك ىف و ةعيرشلا ىف ريثك لاوحألا بلاغ ىلع

 امو ةكم لهأ نع جحلا ضرف طوقس بجوي ةلحارلا و دازلا طارتشا نأ رعشتسا

 قشيال نأل وه امنإ ةلحارلاو دازلا طرش نأ مولعم هنأل «كلذك سيلو « اهنم برف
 قشيال نمت اهنم برق ام و ةكم لهأ نم ناك اذإف « ىشملا نم هرضيام هلانيو هيلع
 دازال دجاولا نم ًارمأ رسيأ وه لب <« ةقشمالب ليبسلل عيطتسم اذهف ىشملا هيلع

 . مهفاف صنلا ةلالدب جحلا هيلع بحي نمم وهف «ةككم نم هنطو دعب اذإ ةلحارلا و

 هلاحب قيلي داز ىلع ةردقلا ىهو ةعاطتسالا جحلا بوجو طرش ةلمجلابو

 نم و ةكم لهأ ىلع بوجولا طرش نم سيل و ىكم ريغل ةلحار ىلعو ؛ ىك ولو

 : ىبرعلا نبا لاق : ًاعامجإ هلوبق همزلي مل هب جحم الام ىنجأ هل بهو نإ
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 بهو نإ و « ًاعاجإ ( ١ ) جحلا همزاي قيرطلا ىف هدوزتي توق فلكملل نكي م اذإ
 لاق الام هابأ بهو لجر ناك ولو .ًاع اجإ هلوبق همزلي مل هب جحي الام ىبجأ هل

 ‹ هنم كلذ ىف هيلع ةنمال و هبسك نم لجرلا نبا نأل « هلوبق همزلي : ىمفاشلا

 : كلام و « ةفينح وبأ لاق و . ةيطعب هئدتبيال همعن نع دلاولا ىزاجي دلولا نأل

 عوطتي نأ لبق هيلع اهب ىضقي ءازج تناك ول دلولا ةبه نأل « هلوبق همزايال

 هازج دق : لاقيال . ةوبألا قح و ةمرحلا طوقس هيفف ةنم هيف نكت مل نإ مث « اهب
 . 1١15١ : ۱ ) یتا هافو دقو

 بوجولا هقاليإ هسفنب جحلا عطتسيإ نم :مهوق ىف ةيكلالا ضعب ىلع درلا

 هسفنب جحلا عطتسيمل نم نإ : ىبرعلا نبا مهنم و - ةيكلاملا ضعب لاقو : الصأ

 ىلع لئاسلأ نم عقو كلذ نأب ةيمعشمللا ثيدح نع اوباجأ و . بوجولا هقالي مل
 ةجح ال و : اولاق . بوجولاب حيرصت هقرط نم ئش ىف سيل و « عربتلا ةهج
 تكردأ هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ » : هلوق نأل « ثيدحلا اذه ىف فلاخملا

 جحلاب هدابع هللا مازلإ نإ : هانعم « خلا ةلحارلا ىلع تبثيال ًاريبك اخيش ىأ
 هنع جحأ لهف « عيطتسيال نم.ةفصب ىنأ فداص ةعاطتسالا طرشب عقو ىذلا

 ضعب ىف نأب بقعت و . معن .: لاقف ؟ ةعفنم و رجأ هيف له وأ كلذ ىل زوحي له ىأ
 دنع هقرط ضعب ىف و < لالدتسالا متيف ‹ ءازجإلا نع لاوسلاب حيرصتلا هقرط

 « هيلع بوتكم جحلاو » ةياور ىف دمحألو « جحلا ىف هللا ةضيرف هيلع ىبأ نإ و مسم
 لس و هيلع هللا ىلص ىلا ركني ملف ؛ ءالعإلا ىف هتركذ امك حلاص هدانسإ و ) (

 هيلع هللا ىلص ىنلا رم و هلام ىف همزل دق جحلا ضرف نأ ىلع لدي اذهف « كلذ اهلوق 0

 امنإ ةلحارلاو دازلا طرش نأ مولعم هنأل « مالسإلا ةجح نع هأزجأ جح نإو (ا)

 ءةكم لهأ ةلزنمب ًاعيطتسم راص كانه لصح اذإف « ةكم نم دعب نمل وه

 ناك هلعف اذإف « ذئنيح جحلا همزايلف ؛ هيلإ لوصولل ةلحارلا و دازلا نع ىنعتساف

 ش . فلؤم ١ : ۲ ) صاصخلا| هلاق . ًاضرف هلعاف
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 . ( ًاضيأ هموزل ىلع لدي همزل دق هنأ تربخأ ىذلا جحلا لعفب اهايإ ا

 . ربلا دبع نبا هاكح « ةيمعثخلاب ةصتخم ةصقلا هذه نأ مهضعب ىعدا و

 ىف ةينهجلا ثيدح ىف هلوق هضراع دق و « ةيصوصخلا مدع لصألا نأب بقعت و

 صاخ كلذ نأ مهنم نورخآآ ىعدا و . « ءافولاب قحأ هللاف « هللا اوضقا » : بابلا

 . دوهج هنأ ىنخيال و « هيبأ نع جحي نبالاب

 ‹ نآ رقلا رهاظل فلاخم ةيمعئحللا ثيدح رهاظ نأ كلام ىأر : ىطرقلا لاق و

 لوقلا نأ ةهج نمو <« هرتاوت ةهج نم هحيجرت ىف كشالو نآرقلا رهاظ حجرف
 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا اهباجأ دق : لاقيالو : لاق . اظ تنظ ةأرما لوق روكذملا

 جحأفأ اهلوق نع اهباجأ امنإ : لوقت انأل ؛ امل هنيبل ًاطلغ ناك ولو <« اهلاوس ىلع
 باوشلا و ريحا لاصيإ ىلع اهصرح نم ىأر امل « هنع ىجح : لاق «:هنع

 ىبأ نإ اهلوق ) ىلع اهل لس و هيلع هللا ىلص ىبلا ريرقت ىف نأب بقعت و . ىبتا ابيبأل
 ىرابلا حشتف نم ىنا ةرهاظ ةجح كلذ (عهوحنو جحلا ىف هللا ةضيرف هيلع
 56١(. : ) ًاصخلم

 . نآرقلا رهاظل فلا ةيمعئحلا ثيدح نإ : ىطرقلا لوق نع باوحلا

 رهاظل فلاخم ةيمعشللا ثيدح رهاظ نإ : ىبطرقلا لوق نع ظفاحلا بحي مو
 ىلع سيل نآرقلا رهاظ نإ : باوحلا و . نآرقلا رهاظ كلام حجرف <« نآرقلا

 تعاطتسا نإ و رصقلا ةفاسم نم اهدحو جحنال ةأرملا نأ ىرتالأ « عاجإلاب هقالطإ

 « ةقث ةأرما وأ « ءاسنلا ةعاج نم وأ « مرحم نم اهل دبال لب ؛ تيبلا ىلإ ليبسلا

 حببمل و - لاوقألا فالتخا ىلع  مهنم لودع موق وأ « نيملسملا نم لدع لجر وأ

 نم ىثملاب تيبلا.ىإ لوصولا ىلع: ردقي ىذلا كلذكو . اهدحو جحت نأ دحأ امل
 تاوقألا نم سانلا ىديأ فام لاوسب هيلع ردقي وأ « ةدئاز ةقشمب ةديعب ةفاسم

 . رهاظلا ىف هل ًاعيطتسم ناك نإ و عامجإلاب جحل عيطتسم ريغ وهف هدنع دارآلو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا هرسف دق و « نايبلا ىلإ رقتفم نآ رقلا رهاظف كلذك ناك اذإ و



 هجوت و « اليبس هيلإ عاطتسا نمم وهف اهيلع ردق نف ؛ ريغال ةلحارلا و دازلاب مس و

 نم ندبلا ةمالس و « ةلحارلا ىلع توبشلا و « قيرطلا نمأ امأ و . باطانا هبلإ

 « بوجولا سفنال ءادألا بوجو طورش نم كلذ لكف ههبشأ ام و « تافآلا

 ثيدح نأ نيبت اذهب و . مدقت امك « ةجاملا تقو نع ناببلا ريخأت مزلي اليك
 ريسفت هيلإ مض اذإ هل قفاوم وه لب « نآرقلا رهاظل فلاخمب سيل ةيمعشللا

 . ملعا ىلاعت هللا و . مهفاف « ةلحارلا و دازلاب ةعاطتسالل ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا

 : بوضملا ىلع هبجوي ملو «ىمعألا ىلع جحلا بجوأ ثيح ىبرعلا نبا ىلع درلا :
 ءالومحم تيبلا ىلإ هلوصو ناكمإل ىمعألا نع جحلا ضرف طقسيال : برعلا نبا لاق
 دوجوب ةعمجلا ضرف هل لصحي (م١) اك « ةعاطتسالا فص و هل لصحيف
 نم الاح أوسأ وه : تلق . ١ : ١7١( ) ىبتنا اهئاضقل ىعسلا مزلي و « ابيلإ دئاق

 جاتحي هنإف بوضعملا فالخب « اهلك هجيئاوح ىف ريصبلا ىلإ ًاجاتحم هنوكل بوضعملا
 ضرف ناك نإف < طقف بوكرلا دنع هيلع هكسمي و ةبادلا ىلع هلمحي نم ىلإ

 بوضعملا كلذكف الومحم تيبلا ىلإ هلوصو ناكمإل ىمعألا نع طقسيال جحلا ٠
 ‹ دعقملا ىلع جحلا بجيال هنإ : هنع ةياورلا رهاظ ىف ةفينحوبأ لاق اذل و «ضيرملاو

 ‹ ىمعألا و « ةدحاولا لجرلا وأ نيديلا وأنيلجرلا عوطقم و « جولفملا و « نمزلاو ٠

 وأ جاجحإلا مهيلع سيلف ؛ ةعاطتسالا هب ام اوكلم نإ و بوضعملا و «ضيرملاو

 نم ةنومو « ةلحارلاو « دازلا اوكلم اذإ مهيلع جحلا تحب اه دنع و . ءاصيإلا

 مهسفنأب ءادألا مهيلع سيل نكل ؛ كسانملا ىلإ مه دوقيو مهعضيو مهعفري

 «ناخ ىضاق هححصو . توملا دنع هب ءاصيإلاوأ جاجحإلا مهيلعف م ةقشملاو جرحت )

 بهذا رهاظ امأو . ىلاعت هللا مهمحر ماهلا نبا مهنم خئاشملا نم ريثك هراتخا و

 فلتخا دقف « حيحصلا بهذملا وه : قيمعلا رحبلا ىف لاق و « ةياهنلا ف هححصف

 ىلإ و بلاغ ةعمحبا ىلإ هل مثالملا دئاقلا دوجو نأل !سايقلا ابنه دعبأ ام )
 . ىحيال امك « ردان جملا
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 ع هيبحاص لوق اندنع حجارلا و . ( 4 ص ) كسانلا ةينغ ىف اذك « حيحصتلا

 اديأتم هنوكل < ةياقنلا حرش ىف امك آضيأ مامإلا نع دايز نب نسحلا ةباور وه و
 . هل نآرقلا ماكحأ ىف صاصحلا ًاضيأ هحجر و . ءالعإلا ىف هتركذ امك < راثالاب

 وه و هكلم ناف « تام ىّتَح روذعم وهو ةعاطتسالا هب ام كلم نم ىف فالحللا و

 ؛ قافتالاب هتمذ فاني و ررقتي هنإف « ةحصلا تلاز ىتح هماع نم جحي ملف حيح

 . ًاضيأ ةينغلا ىف امك « توملا دنع هب ءاصيإلا وأ جاجحإلا هبلع بجيف

 بوجولا رقتسا نم نيب قرفال نأ ةلئسملا عورف نم : حتفلا ىف ظفاحلا لاق و
 ةصق رهاظ روهمحل و « ةيفنحل ًافالخخ هيلع أرط وأ بضعلا لبق هتمذ ىف

 « ةفينح ىبأ لاوقأ دحأ ىلع اهنيب قيرفتلا حصي امنإ :تلق . ٠٠ : 4 ) ىهتنا ةيمعثحلا

 ىف دراو ةيمعلحللا ثيدح و . ءاوس روهمحلا لوقكف هنع ةياور وه و لوق امأ و

 ن٠ ىلع هبوجوف بوضعملا ىلع بجو اذإف « بضعلا ىلع جحلا بوجو نايرط
 الوأ ثيدحلا اذه لمح مامإلا لعل و . ىلوأ بضعلا لبق هتمذ ىف بوجولا رقتسا

 . روهمجلا و هابحاص هلاق امب لاق و هنع عجر مث « هباعصأ و كلام هيلع هلمح ام ىلع:

 نمآ نم هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا لهأ اي لق» : ىلاعت هلوق

 | .« ءادهش مآ و اجوع اهنوغبت

Eباتكلا لهأ نم رافكلا هللا ىمس دق :ليق نإف : ءادهش رافكلا هللا  

 : ناهجو هانعم ىف ليق دق :انلق . مك دنعمه ريغ ىلع ةجحاوسيل و ءادهش
 ىالاو . هللا نيد نع مكدص ىف مكلوق نالطبب نوملاع متنأ « ءادهش متأ » امدحأ
 ‹ ديهش وه و عمسلا ىقلأ وأ » : ىلاعت هللا لاق امك « ءالقع « ءادهش:» هلوقب ديري نأ

 صاصخلاا هلاق . لطابلا نم قحلا هب ريمي ىذلا ليلدلا دهشي هنأل « لقاع وهو ىنعي

 رافكلاف ثداوحلا ىلع ةداهشلا نم انه ءادهشلا ظفل نأ لس ولو .( )۲ : ۲٢
 ىلع ءادهش اونوكي نأ زوجيال و « ضعب ىلع مهضعب ءادهش اونوكي نأ زوجي

 : نيملسملا ف لاقامك « سانلا ىلع ءادهش متنأو : لقي مل ىلاعت هنأل «نيملسلا
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 . مهفاف « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل ًاطسو ةمأ مكانلعج كلذك وو

 « اوقرفتال و ًاعيمج هللا لب اومصتعا و» : ىلاعت هلوق

 هنع ىلا قرفتلا : ىنرغلا نبا لاق : هجوأ ةثالث ىلع هنع ىبنملا قرفتلا

 مكل عرش » : ىلاعت هلوقل دئاقعلا ىف قرفتلا : لوألا : هجوأ ةئالث لمت
 . « هيف اوقرفتتال و نيدلا اوميقأ نأ  هلوق ىلإ - احون هب ىصو ام نيدلا نم
 اونوك و « اوعطاقتالو « اوربادتال و « اودساحنلالو : مالسلا هيلع هلوق : ىناثلا

 .٠ ( ةيويندلا ةيناسفنلا ضارغألل عطاقتلا نع ىبنلا هب دارملا و ) « ًاناوخإ هللا دابع
 مكبولق نیب فلأف ءادعأ متثك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا و » : ىلاعت هلوق هديضعيو

 « ضعب باقر مهضعب برضي ايندلا ىف ءادعأ اوناک ر .«ًاناوخإ هتمعنب متحبصأف
 . ( مهاوس نم ىلع ةاحاو أدي اوراصف مهنيب هلل فلأف

 عازنلا ىلإ ىضفي ثيح ) اهيف ىربتلا و عورفلا ف ةئطختلا كرت : ثلاشلا
 ليواقأ نم دحاو قحا نأل « موهلم ريغ هنودب ةئطختلا درجف الإو <« عطاقتتلا وا

 و ءربت ريغ نم هدنع قحلا بصيمل نم ئطخي لك و < دابتجالا لئاسم ىف نيفلخم
 ( هدنع ) مصتعم هللا لبحب لكلا نإف « هداهّتجا ىلع دحاو لك ض٤ و ( عطانتال

 مكنم دحأ نيلصيال ١ : هبامصأل مس و هيلع هللا ىلص لاق دق و . لماع هليلدب و

 ةظيرق ىب غلب ىتح اهرخأف رصعلا ترضح نم مهنف ٠ ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا
 دارأ امنإو « اذه دريل : لاق نم مهنم و « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق رهاظب ًاذخأ

 نأ كلذ ىف ةمكحلا و . مهنم ًادحأ لس و هيلع هللا ىلص ىنلا فنعي ملف لاجعتسالا

 ؛ ةعامجللا تيتشتو بصعتلا و ةنتفلا ىلإ ىدؤملا وه امنإ هنع ىهنملا قرفتلاو فالتخالا

 بصعتلا و ةنتفلا ىلإ ًايدؤم نكي مل ) ةعيرشلا نساحم نم وهف عورفلا ف فالتخالا امأف
 اوبصعتف « ةياهاحلا .ةيبصعلا ىلع مجعلا لهأ نم نولهاج ماوقأ أشن ىتح « طق

 ؛ ىنعملا اوسكت و ىأرملا وسكعو رمألا اوبلقف « اوبرختف « هودلق نم بهذمل

 . مكاحلا ءاهتجا اذإ» : ملس و هيلع هللا ىلص ىلا لاق دقو . ( هللاب الإ ةوقال و لوح الف
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 هل نأ » ىور و « دحاو رجأ هلف أطخأف دهتجا اذإ TE هللا بانا

 تايدابتجالا ىف قحلا نأ ىف حيرص وهو . ( ۱۲۹ : ۱) ىهتنا رجا تای نإ

 دبجم نم اوعطاقتي وأ اةوربتي نأ هباحصأل ال و دهتحل زوج الف ًادحا و ناک نإو

 هأطخ ىلع هللا دنع ًاروجأم هنوكل < ماع اوفنعي و مهمولي و « هباصعأ و رحآ

 . أطخأ دق ناك نإ

 لاطبإ ىلع « اوقرفت الو » : هلوقب مهجاجتجا ىف ساسيقلا ةافن ىلع درلا

 سايقلا ةافن و ةضفارلا نم هلاثمأ و ماظنلا جاجتحا لطبف : داهنجالاو سايقلا

 سايقلا نإ مهوقو « ماكحألا ىف دابتجالا و سايقلا لاطبإ ىلع اهلاثمأو ةبآلا هذهب

 ىلاعت هلل انيد فالتخالا و قرفنلا نوكي نأ زئاج ريغف « فالتحالا ثروي دابتجالا و

 ىلإ ىدوملا وه امنإ هنع ىبهنملا قرفتلا و فالتخالا نإ : انلق . هنع هللا ىهن عم
 وه لب « هنم سيل عورفلا ىف فالتخالا و « ةعامحلا تيتشت و بصعتلا و ةنتفلا

 . ىنرعلا نبا هلاق امك ةعيرشلا نساحم نم

 برضلا اذه ناك ولو : مهيب لصاوتلا عم عورفلا ماكحأ ىف ةباحصلا ثفلتخا

 اوفلتخا مهنأ ىرتالأ « رفوألا ظحلا كلذ ى' ةباحصلل ناكل ًامومنم فالتخالا نم

 ؟« ةظيرق ىب ىف الإ رصعلا مكنم دحأنيلصيال » : لس و هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم ف

 مه اندجو امل و . عورفلا ماكحأ نم كلذ ريغ و « ردب ىراسأ ىف اوفلتخاو
 هبحاصل مهنم دحاو لك غوسي نولصاوتم كلذ عم مه و ثداوحلا ماكحأ ىف نيفلتخم

 برمضلا اذه غيوست ىلع قافتالا مهنم لصح دقف فينعتال و مول ريغ نم هتفلاخم

 ٠  عضاوم ىف هتجح توبث و « مهعاجإ ةحصب ىلاعت هللا مكح دقو « فالتخالا نم

 ححتجتال » : لاق هنأ لس و هيلع هللا لص ىلا نع ىورو . هباتك نم ةريثك

 اذه نع « اوقرفنال و » : هلوقب انني ل ىلاعت هللا نأ كلذب تبثف « لالض ىلع ىتمأ

 صوصنلا ىف امإ : نيهجو دحأ ىلإ فرصنم ىهنلا نإو « فالتخالا نم برضلا
 لمتحيال ىعمس وأ ىلقع ليلد هيلع ميقأ دق اف وأ ( نيدلا تايرورض و دئاقعلا نم )
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 ىف و ٠ ( ةيوينالاو .ةيناسفنلا ضارغألل عطاقتلاو قرفتلا ىلإوأ ) ادحاو ىنسالإ
 " ال نيدلا لوصأ ىف قرفتلا و فالتخالا وه دارملا نأ ىلع لدي ام ةبآلا ىوحف

 : ىلاعت هلوق وه و ( ةيناسفنلا ةيويندلا رومألا ف ضغابتلا و عطاقتلا وأ ) هعورف
 ىف و . مالسإلاب ععي « مكبولق نيب فلأف  هلوق ىلإ - مكيلع هللا ةمعن اوركذا وو
 ‹ مالسإلا و نيدلا لوصأ ىف وه ةيآلا ىف هنع ىبملا مومذملا قرفتلا نأ ىلع ليلد كلذ

 / 2. (579 : ؟ ) صاصملا هلاق . لعأ هللا و . هعورف قال
 1 ٠

 ىذلا قرفتلا ىلإ ًافرصنم ىهنلاا نوك ىلع لدي ام مالكلا نوضغ ىف مدقت دق و

 « ةيناسفنلا رومألا نم اهوحن و ةرخافملا و ةيبصعلا لجأل ةيلهاحلبا ىف هيلع لونا

 خرفي و هدهج لذبيب دهتجم لك نإف . ؛ كلذ لك نم لزعمب عورفلا ىف فالتخالا و

 نارجأ هلف باصأ إف « ةنسلا و باتكلاب هلوسر و هللا دارم وه ام لين ىف هعسو

 هللا لبي لكلاف ؛ ثيدحلا - صنب دحاو رجأ هلف أطخأ نإ و « روجأ ةرشع وأ

 ٠ اص لع فينال وعول يغ ندا جا ىلع ىق + لماع هليلدب و « مصنعم

 . ملعأ ىلاعت هللاد

 داسف ىلع « اوقرفت الو » : هلوقب مهالدتسا ىف ةيكلاملا ضعب ىلع درلا
 « اوقرفتال و » : .لاعت هلوقب ةيكلاملا ضعب لدتسا و : . لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص
 قلعتم اذه ناك ولو . تقرفت دق مهتين نأل « لفنتملا فلخ ضرتفملا ىلصيال هنأ ىلع

 . ًاضيأ تقرفت دق ةينلا نأل «© ضرتفلا فلخ لفتتملا ةالص تزاج ال قرفتلا

 هب قلعت ام ال « هانم دق ام ةيآلا مرنم نأ ىلع ليلد كلذ زاوج ىلع عاجإلا فو

 او بك اا ..( ١ : ١77 ) ىبرعلا نبا هلاق . ملاعلا اذه

 ٠ ٠ . عجاريلف ءالعإلا نم عبار

 TTT : ىلاعت هلوق

 ىف و ةيآلا هذه ىف : ةيافكلا ىلغ ضرف ركنملا نع ىلا و. فورعملاب رمألا
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 نأ ىلع ليلد « سائلل تجرخأ ةمأ ريخ منك ىلاعت هلوق یهو اهدعب ىلا

 ةجحلا ةماقإب نيدلا ةرصن هنم و ¢ ةيافك ضرف ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب رمألا

 رظنلا ةيحالص هسفن نم أرملا فرع اذإ نيع ضرف نوكي دق و « نيفلاخلا ىلع
 . هنم كلذ فرع وأ « لادحلاب لالقتسالا و

 : ىلاعت هلوق قلطم و : ىبرعلا نبا لاق : الدع ىهاثلاو رمآلا نوک طرئشثيال

 موقي ضرف ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب رمألا نأ ىلع ليلد « ةمأ مكنم نكتل و »

 . ىهتنا كلذ ىف ةلادعلا نوطرتشي نيذلا ةعدتبملل ًافالخ ءالدع نكي مل نإ و ملسملا هب

 « ضعبلا نود ضعبلا ىضتقت هتقيقح « ةمأ مكنم نكئلو ١ : هلوق : تلق

 ىف قحلاف « لدعلا وه و « هل ًاحلاص كلذل الهأ ناك نم هب دارأ : لوقي نأ لئاقلف

 حابر يأ نب ءاطع نع ورمع نب ةحلط ىور هنأ صاصحلا هرك ام ةعدتبملا لوق در
 : اولاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا باعصأ نم رفن عمتجا » : لاق ةريره ىنأ نع

 ‹ هانلمع الإ ىش فورعملا نم ىقبيال ىح فورعملاب انلمع نإ تيأرأ هللا لوسر اي
 رمأنال نأ : انعسيأ هنع انيبتنا الإ ركنملا نم ئش قبب مل ىتح ركنملا نع انيهتناو

 ‹ هلك هب اولمعتمل نإ و فورعملاب اورم : لاق ؟ ركنملا نع ىهننالو فورعملاب
 لس و هيلع هللا ىلص ىلا ىرجأف . « هلك هنع اوبتنت مل نإ و ركتملا نع اوهناو

 عم هب مايقلا موزل ىف ضورفلا رئاس ىرجم ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب رمألا ضرف
 . ( ۳۳ : ۲ ) ىهتنا تابجاولا ضعب ىف ريصقتلا

 ' كلام نب سنا نع فيعض دنسب ريغصلا و طسوألا ىف ىناربطلا هاور ثيدحلا و
 نإف « ًاضيأ فيعض صاصحلا هركذ ىذلا ةريره ىلأ ثيدح و « هنع هللا ىضر

 وه و « هريخل ًانسح هلعج قرطلا ددعت نكل و « فيعض مهدنع ورم نب ةحلط
 فورعملاب رمألا نأ ىلع « ةمأ مكنم نكتل و » : هلوق لمحيف « مه دنع هب جتح

 نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ < ةيافكلا ىلع ضرف ركنملا نع ىهنلا و

 تاعاطلا طورش نأ لوصألا ىن ررقت دقف « هيلع ةعدتبملا هتلمح ام ىلع ال

 لااا سمسم حت

 هدمت تمن ب تنیس
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 ىلا و فورعملاب رمألا ىف ًاطرش ةلادعلا نوك ىلع ليلدال و « ةلالدلاب الإ ترمز
 ضرف هيلع و ‹« ىصعيال و عيطي نأ هسفن ف ضرف هيلع دحأ لكف ؛ ركنلا نع

 هيلع نوكيامع هاهني و « ةيصعم وأ ةعاط نم هلهحي ام ىلع هريغ هبي نأ هنبد ى
 . بنذ نم

 فورعملاب رمألا بيترت امأ و : ركنملا نع ىبنلاو فورعم اب رمألا بيتر
 أر نم » : لاق هنأ لس و هيلع هللا ىلص ینلا نع تبث دقف ركتملا نع ىبتلاو

 كاذو « هبلقبف عطتسي مل نلف « هناسلبف :عطتسي مل ناف « هديب هريغيلف ًاركنم مكنم
 لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هقفلا بيرغ نم ثيدحلا اذه ىف و . ؛ ناميإلا فعض

 « نايبلا و ناسللاب أدبي امنإ و - ديلاب ركنملا ريرغت وه و  لعفلا ىف ريخألاب نايبلا ىف أدب
 هعزرنب هيطاعتم نيب و ركنملا نيب لوحي نأ : ىنعي « ديلابف ( هب عشتمي ) نكي م نإف

 ةلتاقمب الإ ردقي مل نإف : ناطلسلا ىلإ وه امنإ حالسو ةلتاقمب ىبللاو رمألا

 نوكي دق سانلان يب حالسلا رهش نأل « ناطلسلا ىلإ وه امنإ كلذ و « هكرتيلف حالس

 الإ . ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب رمألا نم رثكأ داسف ىلإ اليآ و ةنتفلا ىلإ اجرح
 « هعفديال نأ زوج ال و « هنم هعززنيف ًاودع لتقي ًاودع یر نأ لشم « ركتملا ىوقي نأ
 جرخيل و لاحب هملسيال و هعزن ىلع رداق وه و هلتق هكرت ول هنأ تحتي وهو
 .(اال' ف ١ ) ىبرعلا نبا هلاق . حالسلا

 مهفلخ و و مهفلس اهئاهقف و ةمألا ءالع نم دحأ عفدي ملو : صاصحلا لاق

 لاهج و وشحلا نم موق الإ ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب رمألا بوجو ىأ كلذ بوج
 نع ىهنلا و فورعملاب رمألا و ةيغابلا ةئفلا لاتق اوركنأ مهنإف ٠ ثيدحلا باوحأ
 ىلإ هيف جيتحا اذإ ةنآف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا اومس و « حالسلاب ركنلا

 ملظلا هيلع ركنيال ناطلسلا نأ كلذ عم اومعز و « ةيغابلا ةئفلا ل لاتق و « حالسلا

 ٠ ديلاب و لوقلاب ناطلسلا ريغ ىلع ركنب امنإ و ؛ هللا مرح ىتلا سفنلا لتق و روحل د
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 سانلا اودعقأ مال « اه نيفلاخملا اهئادعأ نم ةمألا ىلع ارش اوراصف . حالس ريغب

 ىدأ ىتح < روحا و ملظلا ناطلسلا ىلع راكنإلا نع و <« ةيغابلا ةئفلا لاتق نع

 ‹ ملظلا عاشو «روغثلا تبهذ ىتح ؛ ملم ءادعأو سوجملا لب راجفلا بلغت ىلإ كلذ

 بمهاذم و ولغلا و ةقدنزلا ترهظ و ءايندلا و نيدلا بهذ و <« دالبلا تبرخ و

 « فورعم اب زمألا كرت مهيلع هلك كلذ بلج ىذلا و ‹ ةيكدزملاو ةيمرحللاو ةيونثلا

 ٠ ( " 5 : ۲) ىهتنا رئاحلا ناطلسلا ىلع راكنإلا و « رکنملا نع ىبنلا و

 نم ال و وشحلا نم نكي هنإف « ىفرعلا نبا هلاق امنيب و هنيب ةافانم ال و : تلق

 ظعاو .لك نم حالسلا رهش نإ : ىبرعلا نبا هلاق ام ىنعم و « ثيدحلا لهأ لاهج
 فورعم اب رمألا نأ هانعم سيل و ؛ ةنتفلا ىلإ ًاجرخم نوكي دق هلوق عمسيإ اذإ

 رمآلا نكيهل اذإ ةنتف نوكي دق هنأ هانعم لب ءًاقلطم ةنتف حالسلاب ركنملا نع ىهنلاو
 ىهملا و رومأملا ىف كلذ سكعي و «:ةعئماذ ناك اذإ ةنتف نوكتال دق و « ةعنماذ

 هعنم ىلع رداق وه و ةأرماب انزلا ديري وأ السم لتقي هاري نأك ركنملا قي نأ الإ
 .هب عفدلا نكمأ امب هعفدي نأ هيلعف حالسلاب كلذ نم

 : مبلع سأر الجرو نیلا ًاناوعأ هيلع دجب نأ حالسلاب ىبللاو رمألل طرتشي

 نبا دمحأ انث ىضاقلا دمحأ نب مركم انثدح : هسفن صاصملا هاور ام كلذ ديدي و

 لتق ةفينح ابأ غلب (ل : لوقي كرابملا نبا تعمس : لاق ىنامحلا انث وكلا ةيطع

 الجر هللا و ناك : لاقف « هب تولخف « توميس هنأ اننظ ىتح یکب غئاصلا ميهاربإ

 كيدش ناک و غ ىنلأسي و مدقي ناك « رمألا اذه هيلع فاخأ تنك دقلو <« القاع

 فورعملاب رمألا نع ىنلأسف . عرولا ديدش ناك و <« هللا ةعاط ىف هسفنل لذلا

 ىل لاقف « ىلاعت هللا نم ةضيرف هنأ ىلع انقفتا نأ ىلإ ركنملا نع ىهنلا و
 كدي دم :

 نم قح ىلإ ىناعد : لاق ؟ ملو تلقف . هنيبو ىنيب ايندلا تملظأف . كعيابأ ىتح

 سانلل حلصيمل و لتق ةدحو لجر هب ماق نإ : هل تلق و « ةيلع تعنتماف هللا قوقح

 نيد ىلع انومأم مهيلع سأري الجر و نيحلاص ًاناوعأ هيلع دجو نإ نكلو « رمأ

 :هل لوقأف < حلملا ميرغلا ىضاقث ىلع مدق الك كلذ ىضتقي ناك و لوحيال هللا
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 ‹هدحو لجرلا اهب موقي ضئارفلا رئاس نآل + ضئارفلا راسك تسل ةف
 هيلع فاخأف « لتقلل هسفن ضرع و « همدب طاشلا هدحو لجرلا هب رمأ ىمأ اذهو

 هنكل و « هسفن ضرعي نأ هريغ أرتجي مل لجرلا لتق اذإو « هسفن لق ىلع نبعي نأ
 ,جرخ مث ؟ءامدلا كفسي و اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ : ةكئالملا تلاق دقف « رظتني

 .( ۳۳ : ۲) ةصقلا رك ذ و . هذخأف « ظيلغ مالكب هملكف « سم وبأ ناك ثيح ورم ىلإ

 ‹ركنملا نع هاهنيو فورعملاب ناطلس اذ رمأي نأ دحأ لكل قلطي مل ةفينحوبأ اذهف

 كلذك و . هللا نيد ىلع ًانومأم مهيلع سأري الجر و «نيحلاص ًاناوعأ هيلع دحي ىح
 ناطلسلاب حلصي اإ و « دحاوب حلصيال حالسلاب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا
 . هللا نيد ىلع نومأم مهيلع سأري لجر و نوحلاص ناوعأ كلذ ىلع هل ناك نب وأ
 رمع نبا نع ىورام هديئوي و . مهفاف ىلاعت هللا همحر ىبرعلا نبا دارم وه اذهو
 « ريغأ نأ تدرأف هتركنأ ًامالك ركذف بطخي جاجا تعمس» : لاق اهنع هللا ىضر
 . هسفن لذي نأ نمؤملل ىغبنيال » : مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ترکذف
 « قيطيال اهل ءالبلا نم ضرعتي : لاق ؟ هسفن لذي فيك « هللا لوسر اي : تلق : لاق

 ريبكلا ىف ىناربطلا دانسا و « راصتتخاب ريبكلا و طسوألا ىف ىناربطلا و « رازربلا هاور
 ملكتي مل ريرضلا بويأ نب ىحب نب ايركز ريغ « حيحصلا لاجر هلاجرو «ديج
 .( ۲۷١ : ۷.دئاوزلا عمجم ) دحأ هيف

 تلاص ةباد لتاق نع نامضلا ىن ىلع ةيالاب هلالدتسا ىف ىبرعلا نبا ىلع درلا

 ىه و < اهيف ءالعلا فلتخا ةلئسم ىلع ليلد ةيآلا هذه ىن : ىبرعلا نبا لاق : هيلع

 « هلتق ىلإ ىدأ نإ و هنع هعفدي نأ همزلي هنإف ملسم ىلع لوصي الحف ملسمىأر اذإ

 .. لحفلا هيلع لاص ىذلا وه هل لتاقلا ناك ءاوس « ذئنيح هلتاق ىلع نامضالو
 نيملسملا عيمج مزلي ضرفب ماق هنع هعفد اذإ هنأ كلذ و . قاحلا نم هل ًانيعموأ
 هنع ئان نوكي فيكف . لحفلا كلام مهلمج نمو « هيف مهنع بانف
 . ىهتلا ناضلا هسمزلي : ةفينحوبأ لاقو ؟ هناض همزليو لدتقلا ف
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 حلصتال ةبادلا نأ ىنحيال و « ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب رمألا بوجو ىلع ةلالدلا

 بيترتلا نإف « ًاضيأ كلذ ىلع ثيدحلل ةلإلدال اذك و . فيلكتلا مدعل ىبتللالو رمألل
 كلذل حلصتال ةبادلا و « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألل وه امنإ هيف روكذل
 « ناضال و هولتقي نأ مهيلعف ًافيس نيملسملا ىلع غلاب لقاع رهش ول ! معن .الصأ
 ' . « هديب هريغيلف ًاركنم ىأر نمو : لسو هيلع هللا لص هلوق ىف الخاد هنوكل

 : تايداهتجالا ىف راكنألا زوجمالف ؛ هلعاف دنع ًاركنم نوكي ام ركنما
 ىلع رکنیال قتحلا نأ ١( ) ىرتالأ . هلعاف دنع ًاركنم نوكيام رکنملاف ةلمحلاب و

 ةبادلا و نونجنا و ىصلا كلذكف « ًاركنم هاربال هنوكل « ليخلا محل لكأي ىعفاش ٠

 زاج امإ و « نيفلكم ريغ مہنوکل « ىهنلاو رمألا تحت اولخدی مل دحأ ىلع اولاص اذإ
 كلذ نوكلال ؛ةلقتسم لئالدب سفنلا نع عفسلا بوجول هبالإ عفدلا نكي مل اذإ مهلتق
 نال « هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم » : لسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف الحاد
 سضفنلا نع ةعفادملا تبجوأ ىلا لئالدلاو . ىش ىف ركنملا نم سيل اهوحنو-ةبادلا لعف

 رايتخا مدعل دحأ ىلع تلاص اذإ ةبادلاو نونجلاو ىصلا ةمصع طوقس ىلع لدت ل
 .( ٠٠١ : 4 ) ةيادهلا عجاريلف طسبلا دارأ نمو ء حي

 مهءاج ام دعب نم اوفلتخا و اوقرفت نيذلاك اونوكتالو » : ىلاعت هلوق
 1 « تانيبلا

 ماكحألا نم تانيبلا ىف نوكي اموه امنإ هنع ىبملا فالتخالا و قرفتلا
 مهءاج ام دعب نم » : ىلاعت هلوق نإ : نآ رشا نایب ىف خيشلا لاق : اهتايفخ ی ال

 اموه امنإ هنع ىبملا مومنملا فالتخالاو قرفتلا نأ ىلع ليلد ؛ تانيبلا
 لا عورفلا ماكحأ نم ضعب و اهلك لوصألا ىه و ماكحألا نم تانسيبلا ف نوكب
 . سفنلاىوه درجمب وأ ناميعلا ةرباكمب الإ اهيف فالتخالل لاجمال « عرشلا ىف ةنيب ىه
 000م

 . فل رم ( 181 : ۲ ) ىطويسلل ريغصلا عمادلبا حرش ىف ىنفحلا هب حرص (1)
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 وأ حيرص ريغ صنلا نوكل امإ ةنيب ريغ ىه ىلا عورفلا ماكحأ ف فالتخالا امأ و

 زم سياف « ًاعرص اهني عممللا هجو نوكيال ثيحب ايف ةضراعتم صوصنلا نوكل .
 هنع ىهملا فالتخالا و قرفتلا نوكل ١ هنع ىهنم وهال و «ةيآلا ف موم دملا قرفتلا
 ةمألا ىف عقاو فالتخالا اذه لثم و « تانيبلا مه ءاج ام دعب نم هنوكب ًاديقم

 : ًاعوفرم هنع هللا ىضر صاعلا نب ..رمع نع ناخيشلا هاور ام هزاوحلب ىنكي و . ریکنالب
 . « دحاو رجأ هلف أطخأف دبتجا اذإو « نارجأ هلف باصأف مكاحلا دبتجا اذإ »
 دمحم باعصأ فالتخا » : لاق دمحم نب مساقلا نع لخدملا ف ىقهيبلا نع حورلا فو
 : ظفلب هتاقبط ىف دعس نبا هجرخخأ و . « ىلاعت هللا دابعل ةمحر مس و هيلع هللا لص

 ريزعلا دبع نب رمع نع لخدملا فو . « سانلل ةمحر دمحم باعصأ فالتخا ناك »

 . « ىهتنا ةصخر نكت مل اوفلتخي مل ول مهنأل ءاوفلتخي مل دمحم باععأ نأ ول ىنرسام » :لاق

 ثيدحلا لمح وهو :«ةمحر ىمأ فالتخا » ةنسلألا ىلع ربتشملا ثيدحلا قيقحن

 ثيدحلا بيرغ ىف ىلاطخللا هركذ . « ةمحر ىتمأ فالتخا » : ةنسلألا ىلع رهتشملا
 رخآلا و « نجام اهدحأ : نالجر ثيدحلا اذه ىلع ض عا : لاقو « ًادرطتسم
 فالتحالا ناك ول : ًاعيمج الاق  ظحاحلا رحب نب ورمع و « ىلصوملا قاحسإ اه و  دحلم

 .(ةمحر قوف ةمحر اهقافتاف«ةمحر اهفالتخا ن وكي ةمأ نأ ايرديو مل ) ًاباذع ناكل ةمحر
 ‹ ثيدحلا وزع ىف ءافش همالك ىف عقیل و « مالكلا اذه درب ىباطحللا لغاشت م
 قيرط نم لخدملا ىف ىقبيبلا هجرخأ ثيدحلاو . هدنع الصأ هل نأب رعشأ هنكل

 ليوط ثيدح ىف ًاعوفرم سابع نبا نع كاحضلا نع ربيوج نع ةيرك ىبأ نب ناهيلس
 ممليدلا و ىناربطلا هجرخأ هجولا اذه نم و . « ةمحر مكل ىباحصأ فالتخا و » ظفلب

 هازع دق و « عطقنم سابع نبا نع كاحضلا و « ًادج فيعض ربيوج و . ءاوس ظفلب
 < هتحعال و هدنس نايب ريغ نم ًاعوفرم ىسدقملا رصنل ةجحلا باتكىلإ ىشكرزلا
 ظفل نايب نولب مكحلاو لعلا باتك ىف شايإ أ نب مدآل قارعلا هازع اذكو

 نع دعس نب ثيللا ثيدح نم ىقيهيبلل لخدملا فو « ىتمأل ةمحر ىباضا فالتخا »

 ذه لحيف نوفلتخب نوتفملا حربام و « ةعسوت لحأ ملعلا لهأ » : لاق ديعس نب ىحي
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 .(1 ص ) ةنسحلا دصاقملا ىف اذك « ملع اذإ اذه ىلع اذه بيعيالف , اذه مرحي و

 دبأت هنكل و « دانسالا ثيح نم فيعض هنإ ثيدحلا اذه ىن لوقلا ةلمجو

 ىح و « زيزعلا دبع نب رمعو ءدمحم نب مساقلا لشم نيعباتلا ةلجأ نم ءالعلا لاوقأب
 هتركذ امك « هب جاجتحالا حص هب معلا لهأ لوقب ديأت اذإ فيعضلا و ديعس نب

 «ماكحألا ةنيب ريغ ىه ىتلا عورفلا ىف فالتخالا وه فالتخالاب دارملاو . ةمدقملا ىف

 لوق ركذا و . مدقت امك اهيف ةضراعتم صوصنلا نوكل وأ حيرص ريغ صنلا نوكل
 نكي مل ىهتنا ةمألا هذه نساحم نم عورفلا ىف فالتخالا اذه لشم نإ : ىنرعلا نبا

 ةروص ىف ًاقافتا ناءزلا نيع رتل و « طق ةعاهللا تيتشت و بصعتلا و ةنتفلا ىلإ ايدؤم
 لهجا هللا حبق و . سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ىه ىلا ةمألا هذه ىن الإ فالتخالا

 عازرتلل ًاببس ةعيرشلانساحم نم وه ىذلا فالتخالا اذه العج ثيح بصعتلاو

 . .ناعتسملا هللا و فلسلا بأد نم كلذ نكيمل و « نامزألا ضعب ف « نارجحلا و عطاقتلا و

 نوهت و فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ رح منك » : ىلاعت هلوق
 ,ةبآلا « ركنملا نع

 ةعص ىلع ليلد ةيآلا هذه ىف : صاصحملا لاق : عامجإلأ ةحص ىلع ليلدلا

 هللا نم نوقحتسيال و « ةمأ ريخ متتك» : هلوق اهدحأ : هوجو نم ةمألا عاجإ
 مهنأب هرابخإ ىناثلا و . نيلاض ريغ « ىلاعت هللا قحب نومئاق مهو الإ حدم ةفص

 . هللا رمأ وه فورعملا نأل « ىلاعت هللا رمأ وهف ‹ هب اورمأ ايف فورعملاب نورمأي
 هذه نوقحتسيال و « هنع هللا ىهنام وه ركنملاو « ركنا نوركني مهنأ ثلاشلاو
 ترمأ امو « ركنم وهف ةمألا هتركنأ ام نأ كلذب تبثف . ىضر هلل مهو الإ ةفصلا
 ىلع مهعاجإ عوقو عنميام كلذ ىفو ؛ ىلاعت هللا مكح وهو « فورعم وهف هب
 ىأ (0 : ۲ ) ىهتنا ىلاعت هللا مكح وه مهعاجإ هيلع لصحيام نأ بجويو « لالض

 . اهضعبال عومجملا ثيح نم اهعيمج ةمألاب دارملا نأل

 ,ةصاخ لس و هيلع هللا ىلص ىبنلا باعصأل : ليق باطحللا و : حورلا ى' لاق
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 نبا نع نيرسخ دحأ وه و « مهنيب نم نيرجاهملل : ليقو « كاحضلا بهذ هيلإو
 هجرخأ ام هدياويو . مس و هيلع هللا ىلص دمحم ةمأل ماع هنأ هنع رخآ یو « سابع
 هللا لوسر لاق :لاق ههجو ىلاعت هللا مرک نسحلا ىلأ نع نسح دنسب كما مامإلا
 « بعرلاب ترصن : ءايبنألا نم دحأ طعي مل ام تيطعأ » : لسو هيلع هللا لص

 تلعجو « ًاروهط ىل بارتلا لعجو « دمحأ تيمسو « ضرألا حيتافم تيطعأو
 نمب ًاصاخ ناك نإو. باطعللا نأ رهاظلاو . (ىناحصأ' : لقي مل ) ؛ مألا رح ىمأ
 « لكلل . ًاماع نوكي نأ حلصي همكح نکل مهضعبب وأ نينموملا نم ىحولا دهاش
 ءسانلا اهيأ اي» ةداتق ىكح ايف هنع هللا ىضر رمع لوق هيلإ ريشي ابك

 ىلإ كلذب راشأو « اهنم ىلاعت هللا طرش دؤيلف ةمألا مكلت نم نوكي نأ هرس نم
 . ( ٠١ : 4)« ركنملا نع نوبنت و فورعملاب نورمأت» : هناحبس هلوق

 عاجإلا نإ : ةيفنحلا انباععأ لاق انه نمو : تلق :بتارم ىلع عامجإلا
 : رئاوتملا ربحللا و ةيآلا لثم هنإف « اصن ةباحصلا عاجإ ىوقألاف .« بتارم ىلع
 نبا خيشلا لاق اذك ) ركب ىنأ ةفالخ ىلع عاجإلا هنمو < هدحاج رفكي ىتح

 رفكيال « ةباحصلا نم نوقابلا تكسو ضعبلا صن ىذلا مث . ( ريرحتلا ىف ماههلا
 ىلع رصع لك لهأ نم مهدعب نم عاجإ مث . ةيعطقلا ةلدأ نم ناك نإو هدحاج

 ءروهشملا ريحا ةلارمم وهف « ةباحصلا نم مهقبس نم فالخ هيف رهظي مل مكح
 نود اذهف « فلاخم هيف مهقبس لوق ىلع مهعاجإ مث . نيقيلا نود ةنيناطلا ديفي
 ىلع امدقم نوكي و «ملعلا نود لمعلا بجوي « دحأولا ربخ ةلرنمب وهف «لكلا

 ىلإ رظناف . (77 ص )راونآلا رون نم ًاصخلم یہتنا . دحاولا ربخك سايقلا
 ‹ اهعضوم ىلع لكلا ماكحأ مهعضوو «صوصنلا تالالدل ةيفنحلا ةاعارم ةياغ

 ظ . نولعفي كلذك نحلا لهأ و
 رمألا ىف مالكلا مدقت دقو : ركنملا نع ىبللاو فورعملاب رمألا طورش

 خيشلا هركذ ام هيف لوقلا ةلمج و « اهطورشو ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب

 .. ةبجاولا. رومألا ىف نابجاو .ركنملا نع ىبهنلاو فورعملاب رمألا نإ :ن رقلا نايب ىف



 ۲ج 2 ظ نآرقلا ماكحأ

 قوحل نظلا ةبلغب فاخيال نأ ةردقلا و TT لع ا ر رأ الم

 رمآلا بجمال و « أكرت وأ العف ةبحتسملا رومألا ىف نابحتسي و «هب دتعم ررض

 عم اىياع مدقأ ول باشي و ءروكذملا ىنعملاب [ميلع ارداق نكي مل نم ىلع ىهنلاو

 ردق ول هديب ركنملا ريغي نأ ةبجاولا رومألا ىف كلذ ىلع رداقلا ىلع مث .زجعلا

 أرما لك ةردقو « همكح تحت وه نم ىلع مكاحلا ةردقك «ديلاب هرييغت ىلع

 و « هناسلب ه رغیلف كلذ عطتسي مل نف ؛ هنالغو همدخ و هلايعو. هلهأ لع

 كراتلا اذه ضغبيلو « هبلقب هركنيلف كلذ عطتسي مل نمو ؛ هئايبب هيلع ركنيل
 . تامرحلا ىلع لبقملاو « تابجاولل

 الاع نوكي نأ اهيلع رداقلل ركنملا نع ىهلاو فورعملاب رمألا طئارش نمو

 نيصاقلا نم ةلهجلل زوحيالف ؛ ةرورضلا ردقب الصفم هنع ىبنيو هب هرمأي ام مكحب

 تاياورلا اودرسي و « صصقلاو ظعولا ربانملا اوقري نأ مهنم ةلهحاكوه نمل وأ

 نومتآ مهف < لك وال عملا ير ياو

 بادآلا نمو : لاق . ًائيش مهنم اوعمسي نأ نمل. ملل زوجيالو « مهصصق ىف

 ىف هب أدبي و « ًاقلطم تاباحتسملا ىف قفرلاب ذخأي نأ ىبنلاو رمألل ةيرورضلا

 ىلع ردق نمل زوجيالو . فنعلاب ىهنو رمأ قفرلا حجني مل نإف « تابجاولا
 ناسللابالإ هيلع ردقي مل نمو « هيف لهاستي وأ هنع دعقي نأ ديلاب ركنملا رييغت

 عم ةطلاخلاو ةداوملا كرت هيلع بحيو « لوبقلا نم سأيلا دنع توكسلا هلف

 عجا ريلف لئاسملا كلت لئالد فطسبلا دارأ نمو . ىهتنا ةديدش .ةرورضل الإ ءالؤه
 . :e) ۲ ) صاصجل نآرقلا ماكحأ

 . لاق : برف هجر لعيب بهاذملا دئاقع درب ركنملا ةلازإ بجت

 ىلع ةدسافلا بهاذملا دئاقع درب ركنملا ةلازا بحت لهف : لبق نإف : صاصحلا

 | للعالم : r وب كا راس ف بجو امك ليوأتلا هجو

 ٠ نع هتلازا بحت هنإف ةهبشب سانلا لضيف هتلاقم ىلإ يعاد مهنم ناك نف « نيهجو
 يعدي انإ الإ عاد ريغ فت ىف كاف ادق مهنم ناك نمو «٠ نكمأ اب كلذ
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 ىلع جرخم ملام «هتببش داسف نيبتو قلا لوق ةع ىلع لئالدلا ةماقإب قحلا ىلإ

 اهيلإ ًايعاد جرخ نإف . مامإلا نع هب عئتمي باحصأ هل نوكيو «هفيسب نحلا لهأ
 دقف ؛ ىلاعت هللارمأ ىلإ يني ىتح هلائقب هللا رمأ ىذلا ىغابلا اذهف ابلع التاقم
 تلاقف بطخي ةفوكلاب ربنملا ىلع ًامئاق ناك هنأ ههجو هللا مرك ىلع نع ىور
 ةملك » : لاقو « هتبطخ عطقف « هلل الإ مكحال » :دجسملا ةيحان نم جراوحلا

 تناك ام ئفلا نم مهقحمهعنمنال نأ :ًاثالث اندنع مه نإ امأ . لطاب اهب ديرأ تح
 مهلتاقنال وءهمسااهبف اوركذي نأ هللا دجاسم مهعنمتال و « انيديأ عم مهديأ

 . « انولتاقي ىح

 ىح مهلاتق بجمال هنأ ريخأف : اولتاقي ملام ءاوهألا لهأ لاتقلا بحال

 و ءارورح اولزن نيح ءاعدلاب ههجو هللا مرک ىلع مه أدتبا ناكو « انولتاقي
 : ةدسافلا بهاذملا لهأ نم نيلوأتملا رئاسف لصأ كلذو .مهضعب عجر ىتح مهجاح

 نكي مل ام هيلع مهام ىلع اورقأو ءاولتاقي مل مههاذم ىلإ نيعاد اوجرخي ملام مهنإ

 ( مالسإلا راد ىف ) هرفك ىلع رافكلا نم دحأرا رقإ زئاج ريغ هنإن ءًارفك بهذملا كلذ

 هئاطعإل دترملا ةلنرنمب هنأل «ةيزحلا ىلع ليوأتلاب رفك نم رارقإ زوحي سيلو « ةيزحي الإ
 . ًادترمراص ليصفتلاب كلذ .ضقن ىف «لوسرلاب نامإلاو ديحوتلا ةلمج ايدب

 نم سانلا نمو : باتكلا لهأ ةلزنمب نورفكي نيذلا ءاوهألا لهأ ىخركلا لعج دف

 مهدنع زوجتف ؛ ( ىخركلا ) نسحلاوبأ لوقي ناك كلذك . باتكلا لهأ ةلرنمي مهلعجي.

 محي نولحتنم مهنأل مهحنابذ لكوتو « مهوجوزي نأ نيملسملل زوجيالو «مهتجكانم
 هكحف ةيدوهلاوأ ةينارصنلا لحتنا نم نأ اك « هب نيكسمتسم اون وكي مل نإو نآرقلا

 مكنم مهوتی نمو » :یلاعت لاق . مهعئارش رئاسب اكسمتسم نكي مل نإو مھکح
 ىلا ءاوهألا ضعب ىف لحد الجر نأ ول : تادايزلا ف دمحم لاقو . « مهنم هنإف

 اياصو نم زوجي ام اهنم زوجي <« نيملسملا ةلارنمب اياصو ىف ناك اهلهأ رفكي
 ىذلا بهذملا ةقفاوم ىلع لدي اذهو . مه اياصو نم لطبيام لطبيو « نيملسملا
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 نقفانملا ةلارتع مهلعج نم سانلا نمو .هوجولا ضعب ىف نسحلاوبأ هيلإ بهذي

 ىلاعت هللا لع عم مهقافن ىلع اورقأف لسو هيلع هللا لص ىنلا نمز ىف اوناك نيذلا

 0 : ةمذلا لهأك مهلعجي نم سانلا نمو .مهقافنو مهرفكب

 نيقفانملا ناب :اهنيبقرفف كلذ ىنأ نم و : نيقفانلاك مهلعج نم ىلع درلا

 و «فيسلاوأ مالسإلاالإ مهنم لبقنل و هيلع مهرقن مل مهقافن ىلع انفقو ول
 نيلوأتملا رافكلا نم ةيزحلا ذخأ زئاج ريغو ةيزحللاب اورقأ امنإ ةمذلا لهأ
 رفكلا داقتعا مهنم دحاو بهذم ىلع انفقو ىم مهمكحف « مالسإلل نيلحتنملا

 نأ نود داقتعالا نود هيف هطلغ نوكي نأ ىسع « ظفل قالطإ ىلع رافكلا

 زوحب ذئنيحف « هريفكت بجوي امب هداقتعا نع انل برعيف « هريمض نع نيبي

 . ( ۳١ : ۲ )ملعأ هللاو . لتق الإو بات نإف « ةباتتسالا نم نيدترملا ماكحأ هيلع

 : برحلا راد ىف اوناك اذإ نورفكي نيذلا ءاوهألا لهأ مكح قيقحن

 امأو ؛مالسإلارادىف تناك اذإ اهلهأ رفكي ىتلا ءاوهألا مكح وه اذه : تلق

 ‹باتكلا لهأ مكحك اهلهأ مكح نوكي نأ ىغبنيف برحلا راد ین تناك اذإ

 نوردقيالف ءابيف مالسإلا ماكحأ ءارجإ نع نيملسملا زجعل «نسحلاوبأ هلاق امك
 مهتيرشأو مهعويب لاطبإ ىفو . اوبوتي ملول مهلتق ىلعالو نيدترملا ةباتتسا ىلع
 نأ نيملسملل زوجيال ! معن < قيال ام جرحلا نم كلذ عم مه دوقع رئاسو

 ناكو اهلهأ رفكي ىلا ءاوهألا هذه ضعبف لخد الجر نأ ولو . مه وجوزي
 ناك ام خاسفنإب مكحلاو ءاهنيب قيرفتلا بجو ةملسم ىلع كلذ لبق دقع دق

 و عيبلا و « مهحئابذ لكأ و «مهئاسن ةحكانم نيملسملل زوجيو . دقعلا نم اهنيب
 یقفاوو ‹ ىدنعام اذه . . مهعم ةطلاخلاو ةداوملا كرت بحجم و ۰ مهنم ءارشلا

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللا ر . . ىخيش كلذ ىلع

 ةيآلا « مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي » : ىلاعت هلوق

 هتصاخ لجرلا ةناطب : صاصخلا لاق : رافكلاب نيملسملا ةناعتسا قيقحت
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 لهأ او اوذختي نأ یلاعت هللا ىهنف 5 ey مهب قشيو < هرمأ نوطبنتسي نيذلا

 ىو . مه رومأ صاوخن ىف مهب اونيعتسي نأ و « نينمؤملا نود نم ةناطب رفكلا

 تالاملا نم نيملسملا رومأ ىف ةمذلا لهأب ةناعتسالا زوجتال هنأ ىلع ةلالد ةبآلا هذه

 نع ىور دقو . (نيملسملا ىلع نوطلستي و كلذب نوريغتي مهنوكل ) ةبنكلاو
 هفنعي هيلإ بتكف ةمذلا لهأ نم الجر .بتكتسا ىسومابأ نأ هغلب هنأ رع

 زعلا ىلإ مہنودرتال ىأ ' مكنود نم ةناطب اوذخبتال اونمآ نيذلا اهيأ اي » الت
 ةناعتسالا تناك اذإ .امأو : تلق . ۳۷:۲ ) ىبتنا ىلاعت هللا مهذأ نأ دعب

 « ابسأب الف نيكرشملا لاتق ىلع بالكلاب ناعتسي امك ليلذلاب زيزعلا ةناعتسا مهب
 ‹ رافكلل ةيأرلا تناك و رمألا بلقنا ولو . ءىش ىن ةناطبلا ذاختا نم تسيل اهنأل

 مرعي كول لا معلب تحت نوملسملاو « اهدقعو رومألا لح مهديبو ٠

 . مهفاف ةناطب مه ذاا قوف اهنوك یو

 :ىبرعلا نبا لاق :هودع ىلع ودعلا ةداهش در ىلع ىبرعلا نبا لالدتسا نع باوحلا

 تدب دق » : ىلاعت هلوقل « زوجتال هودع ىلع ودعلا ةداهش نأ ةيآلا ىفو
 لهأو <« ةنيدملا لهأ لاق كلذب و « ربكأ مه رودص ىنخت اع او مههاوفأ نم ءاضغبلا

 . ( ١ : ١١7 ) ىهتنا هودع ىلع ودعلا ةداهش زوجت : ةفينجوبأ لاق و . زاجحلا
 ءادعا ذاختا نع ىبنلا اهيف امنإو ؟ ةداهشلا ةلئسم ىلع ةيآلل ةلالد ىأو : تلق

 ءالؤه لاثمأ ةداهش در ىلع لدي امإف لس ولو « نيملسملا نود نم ةناطب هللا .

 ارافكالإ نونوكيال و « نيملسملا نود نم ةناطب :مهذاختا زوحجيال نيذلا ءادعألا

 ٠ نيملسملا ىلع زافكلا ةداهش درب لئاق لوأ ةفينحوبأ و « نيكرشم وأ .

 ةوادعلاف ملسولو : : ةيفنحلا دنعالوبق وآدر هودع ىلع ودعلا ةداهش قيقحت
 هريغى داع نم نإف « ةداهشلاب رضتال ىلوألاف «ةيويندو ةينيد : نيبرض ىلع
 مسملا ةداهش تلبق اذه نعو «.روزب هيلع دهشي هنأب مهتيال لحال ام هباكترال

 ًاضيأ نيبرض ىلع ةيناثلاو . ةنايدلا ثيح نم هودع ناك نإو رفاكلا ىلع :
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 لبقت الف « هقسف بجوي اذهف ةبويند تناك نإ :طوسبملا ىف لاق « ةدحاو ةياور

 , ودعلا ىلع اهوبق مدع اهدحأ : نادمنعم نالوق اهيفف ةيناشلا امأ و . ىهتنا هتداهش

 ةلعلا نأ هاضتقم و . ىقتلملاو زنكلا بحاص هيلعو « نيرخأتملا رايتخا اذهو
 ىلع هتداهش لوبقب مهلوق عم ) ًاضيأ ودعلا ريغ ىلع لبقتم الإو « قسفلاال ةوادعلا

 قاذك ‹ ةنحشلا نباو نابهو نبا هراتخاو «لبقت اهنأ اهناثو .(هريغ

 امنوكل « ةيآلا هذهب ةفينحىبأ ىلع جاجتحالا حصي الف . ( 455 : 4 ) راتحما
 «الابخ مكنولأيال» : ىلاعت هلوق ليلدب «ًاعطق ةقسفملا ةوإدعلا ف ةدراو

 و <« الصأ هودع ىلع ودعلا اذه لثم ةداهش لربقب لوقيال وهو « ًاداسف ىأ ٠

 وهو «ةيونيد ةوادعلا تناك اذإ ًاقلطم هودع ىلع ودعلا ةداهش در ىوتفلل راتخلا

 . مهفاف اهريغ و « ىقتلملا و ءزرنكلاو راتخلا ردلاو « راصبألا ريونتك نوتملا ىن روكذملا

 «نموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخم مكبر مكددمب » : ىلاعت هلوق ۰

 راهتشالا : ىبرعلا نبا لاق :ةيضام ةنس برحلا ف تامالعلاب راهعشالا

 « ودعلا ىلع ةبيهلا هدصق « ةيهاب ةئيه ىهو « ةيضام ةنس برحلا ىف تامالعلاب

 انهو «تاينلاب لامعألاو . نينمؤملل ضيرحتلاو « رافكلا ىلع ظالغإلاو

 ریبزلا ىلع ناك و . ٤) : ۱ ) ینا ناهرب ىلإ رقتفيال « تايلحللا باب نم

 دق « رفص مئامع مهيلع « هتفص ىلع ةكئاللا تلزنف « ءارفص ةمامع مويلا كلذ

 تيضق رفصأ العن سبل نم ١ : سابع نبا لاق دقو . مهفاتكأ نيب اهوحرط
 TTT 2 هيف رظنأف ىدنع حصي ملو ىنرعلا نبا لاق . « هتجاح

 . ىهننا ءارفص ةرقب ىلع ليئارسا ىب ةجاح ىضق هللا نإ : اولاق

 ةيآلا « ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا اولكأتال اونمآ نيذلا اهبمأ اي » : ىلاعت هلوق

 انه ' : صاصخلا لاق : هادعام ین ىلع لديال رک ذلاب صوصخلا
 0 هنأل « هفالخب هادع ام نأ ىلع لديال ركذلاب صوصخلا نأ ىلع ةلالد
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 هتحابإ ىلع ةلالد ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا ميرحت ركذ نوكي نأ بجول كلذك
 عاقافتا ) اهمدعب و ةفصلا هذهب ًاروظحم ابرلا ناك الف < ةفعاضم ًافاعضأ نكي مل اذإ

 ةخوسنم ةلالدلا هذه نوكت نأ كلذ ىف مهمزليو « كلذ ىف موق داسف ىلع كلذ لد

 3-55 ۲ ) ىهتنا لامتسالا ىف مکح اهل قبي مل اذإ « ابرلا مرحو » :ىلاعت هلوقب
 لكل «لجأ دعب الجأ ليجأتلاب ةفعاضملو فيعضتلا نم هيلع اوناك ام نايبل ديقلاف
 مكحلا نشل نامزلا ءانبأ نم ةلهحلا ضعب هلعج دقو « ةدايزلا نم طسق لجأ

 . مهفاف ءاهقفلا نم دحأ هيلإ بهذي مل ؛ عاجإلاب لطاب وهو « هادعامع .

 . ةيآلا «ةرخآلا باول نسح و ايندلا باوث هللا مه انآ » : ىلاعت هلوق

 ميبرلا و « ةداتق لاق : صاصحلا لاق : دحاول ةرخآلاو ايندلا عاتجا زوج

 ىتح, مهودع ىلع رصنلا وه هوتوأ ىذلا ايندلا باوث : جيرج نبا و « سنأ نع
 زوجي هنأ ىلع ليلد اذهو .. ةنبا وه ةرخآلا باوثو < مهب اورفظو مهورهق
 نم » : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىور . دحاول ةرخآلاو ايندلا عامجا

 هللا اهعمجي دقو ٠ هايندب رضأ هترخآل لمع نمو ء« هترخآب رضأ هايندل لمع
 ىسوم يأ نع مكاحلاو دمحأ هاور ثيدحلاو : تلق . ۳۸ : ۲ ) « ماوقأل
 ) رضأ هترخآ بحأ نمو « 'هترخآب .رضأ هايند بحأ نم » :: ظفلب ىرعشألا
 ةافام الو . ۲۹۱ : ۳) ىزيزعلا هحمص ٠ ىنفيام ىلع ىقييام اورئاق « هايثدب :

 زوجيف ©« بحلا نود لمعلا ركذ هنإف « ههجو هللا مرك ىلع هلاق. ام نيبو ههنيب
 غيرفت نع هلغشي ايندلا بح نإف ؛ اهيبح .نود ةرخآلا و ايندلا ىلمع نيب عمجلا

 : ايندلا بح نع هلغشي ةرخآلا بح و <« هركذل هناسلو هبر بحل هبلق

 . مهفاف ىرخألا تفخ اهدحإ تحجر اذإ نازيم ىتفكك امن

 : لامع هنوف عيرفت و : ودعلا ةنياعم دنع هب ىعدي نأ ىغينيام ركذ

 ٠ اولاق نأ الإ مهلوق ناك امو » : هلوق ىلع ةيآلا « ايندلا باوث هللا مه انآ
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 ةنياعم دنع هلشمب وعدن نأ انل ىغبني هلأ ىلع لدي ( ةيآلا) « انبونذ انل رفغا انير

 لعفنل « مهوقب اضرلاو مهل حدملا هجو ىلع مهنع كلذ ىكح ىلاعت هللا نأل « ودعلا

 اليل ءاعدلا اذه ىلع ةبظاوملل ىلاعت هللا ىنقفو دقو : تلق . ًاضيأ صاصملا

 ودعلا ةبلغ نم هب مهل ةقاط الام مه ريغ و دنهلا لهأ نم نيملسملاب لزن ذنم ًاراهنو
 ترهظ دف ىل ءباجتسا دق ىلاعت هللا نأ ىظو « هلهأو مالسإلاب هديكو

 نإو اذه و . دححلا هللو « نيملظلا ءادعألا ىلع هلهأو مالسإلا ةبلغ تارامأ

 . ناوخإلا هب عفتنيل هيلع هيبنتلا نم ًادب رأ ملف فالحلا لئاسم نم نكي مل

 ةبآلا « مه تنل هللا نم ةمحر ايف » : ىلاعت هلوق

 نالطب ىلع ليلد كلذ ىف : زاجم نآرقلا ىف سيل : لاق نم ىلع درلا
 هطاقسإو « زاجم انههام ركذ نأل « زاجم نآرقلا ىف نوكي نأ ىنن نم لوق -

 . ىنعملا ريغي ال

 :ىبللاو رمألاب هللا ىلإ ءاعدلا ىف قفرلاو نالا لامعتسا بوجو قيقحن
 نيللا لاعتسا بوجو ىلع لدي ةيالا « بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو » : هلوقو
 : لاق اك « ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلا ىف ةظلغلا و ةظاظفلا كرت و « قفرلاو

 نوراه و ىسومل لاقو ةيآلا « ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا ١
 صامصخلا هلاق « ىشخي وأ ركذتي هلعل انيل الوق هل الوقف » : مالسلا |مهيلعو انيبن ىلع

 .« نامبإلا لهأ ىرتعت ىلا ةدحلا ريغ ةظلغلا و ةظاظفلاو : تلق )۲: ٤٠

 . « ىتمأ رايخ ىرتعت ةدحلا» : سابع نبا نع فيعض دنسب ىئاربطلا
 حلا قاقحإل تبثتلا ىه : ىنفحلا لاقو ‹ نيدلا ىف ةبالصلا ىه : ىزيزعلا لاقو

 ةحودمف عرشلا نع هجرخي مل بضغ كلذ ببسي لصح اذإف < لطابلا دا
 نوكت دقو . (۲۱۷:۲) یہا ًايناطيش ًابضغ ناكو < ةييرعلم یھب

 ام اب سأبالو < نيدلا ىف ةبالصلا لجأل دادزتو عئابطلا ضعب ىف ج
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 ورد دزني GO يح يب اع كرو 2 عرشلا نع جرت م

 عزالو « هناز الإ یش ىف قفرلا ناك ام » : ًاعوفرم هنع هللا ىضر سنأ نع
 . :٠١۷ ۳) ىزيزعلا ىف اذك . «هناشالإ یش نم

 « ىهنلا و رمألا ىف نوددشي مهنع هللا ىض ر ةباحصلا ضعب ناك كلذ عمو '
 . هلاثمأو رذوبأ هدعبو « هنع هللا ىضر رمع هللا رمأ ىف مهدشأ ناكو
 ىو هلل مهتلحو مهتلش تناك « نينمؤوملا ىلع ةظلغلاو ةظاظفلا نم آرب اوناكو
 لاق« قفرلا لعفيال ام عضاوملا ضعب ىف لعفت ةدشلا نأ كشالو . مهسفنأل ال هلل
 ٠ انخيش خيش"

 ا ولا ا ملاب ول عفني ظعولا

 : رخآ لاقو
 بيدأ و 'ديفي بدا الف 6 ءوس عابط عابطلا ناك اذإ

 . ملعأ ىلاعت هللاو < نعطلاو برضلاو ‹ خيبوتلا و رجزلا اهديفي امنإو ىأ

 ةيآلا « هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف رمآلا ىف مه رواشو » : ىلاعت هلوق

 9 دارملا .: انئالع لاق : ىبرعلا نبا لاق .: اهم رومألا ةرواشملا قيقحت

 ىأر اهيف 7 نکي ل ماكحألا نأل « كلذ ىف كشالو '« برحلا ىف ةراشتسالا

 ىلص ىنلا نم داهتجاب وأ « لجو زع هللا نم قلطم ىحوب ىه امنإو ؛ لوقب
 نتليل هدعب نمل ةدئاف هذه تناكو < دابتجالا هل زوجي نم دنع ملسو هيلع هل

 نب هللا دبع نب ةديبعوبأ ىور دقو . ةرواشملا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 ىلص هللا لوسر لاقف < ىراسألاب ئج ردب موي ناك امل و : لاق هيبأ نع دوعسم

 - ةليوط ةصق ركذف - ؟ ىراسألا ءالؤه ىف نولوقت ام : لسو هيلع هلا

 برض وأ ءادفب الإ مهنم دحأ ىتلفيال : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 . ءاضيب نب ليهس الإ ؛ هللا لوسزاي : تلقف : دوعسم نب هللا دبع لاق . قنع
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 : لاق. ىتح ملس و: هيلع هللا ىلص هللا لوسر تکسف < مالسإلا رك ذي هتعمس دق ىنإف
 نوكي نأ ىبنل ناك ام » + رمع لوقب نآرقلا لن و : لاق . « ءاضيب نب ليهس الإ

 مهرواشو » : هلوقب دارملاو « حيضص ثيدح املدو : ىضاقلا لاق « ىرسأ هل

 رمعو ركبوبأ هب دارملا : لاق مهضعب تيأرو « هباععأ عيمج «رمألا ىف

 :ىلاعت هلوق ف سابع نبا نع اهطرش ىلع هحصص و مكاهللا هاور ام ىلإ ًادنتسم

 حلاص ىبأ نع ىلكلا هاور اذك و . رمعو ركبوبأ : لاق «رمألا ىف مهرواشو »

 47١(. :۱) ريثك نبا خلارمعو ركب ىلأ یف تلزن : لاق سابع نبا نع

 مهبلع هرصقف ؛ مهيلع رصقيال نكلو ء هب قحأو « كلذل لهأ مهّنإ هللا رمعلو
 هباصأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ريسلا ىف تبث دقو « ىوعد

 «ثيدحلا رذنملا نبا بابحلا لاقف « لزملا ىف ىلعاوريش» : (ردب موي)

 --. ١ : 1١74(. اصخلم ىهّتنا)

 م برحلا رومأ ىف ةراشتسالاب رمأ ام ملسو هيلع هللا للص هنأ هلصاح و

 ىف مهريشتسي نكي مو < ةرواشملا الول اهلعفي نأ ًازئاج ناك ام ريبدتلا هوجو نم

 نم كلذو « ىراسألا ىف ردب موي مه رواش دق هلأ هيلع ركعيو . . ماكحألا

 ةحلاصم ىف قدنحللا موي ةدابع نب دعس و ذاعم نب دعس راشتساو ۽ نيدلا رومأ

 لبقف « ةحلاصملا كرتب هيلع راشأف « اوفرصنيل ةنيدملا رامث ضعب ىلع نافطغ
 : ىلاعت هللا لوقل ًاضيأ نيدلا رومأ نم كلذ ناك و « ةفيحصلا قرخو « اهنم

 | . « هللا ىلع لكوتو اهل حنجاف مالل اوحنج نإ و ١

 نم هيف صنال ايف ةراشملاب رمأ لسو هيلع هللا لص هنأب لوقلا حيجرت
 لسو هيلع هللا ىلص هنإ : نورخآ هلاق ام قحلاف : ًاعيمج ايندلاو نيدلا رومأ
 هللا نع هيف فيقوتال ىلا ثداوحلاو نيدلا رومأ ىف مهترواشع ارومأم ناك

 مكيأر ام : مهل لوقيالو « تاصوصنملا ىف مه رواشي نأ زئاج ريغ ذإ « ىلاعت
 ايندلا رومأ ىف مه رواشي ناكو . ؟ ناضمر مايصو ةاكزلا و رصعلاو رهظلا ىف
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 مهرواش اذإ لسو هيلع هللا لص ناک و , نلفلا بلاغ و ىأرلا هقيرط ام ًاضرأ
 هنأ ىلع لديو . هدابتجا هيلإ هادأ امب لم و مهمم ىاترا مهءارآ او رهظأو

 ىف ىلاعت هلوق هيف صنال ایف هيأر ىف بلغي امب لمعيو مهعم هيأر دهن ناك دق
 بورض كلذ ىف ناك و « هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف » : ةرواشملا ركذ سن

 كاردتسا ليبسف ثداوحلا نم هيف صنال ام نأ سانلا مالعإ اهدحأ : دئاوفلا نم
 مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةلزنمب مه راعشإ ىلاثلا و نظلا بلاغو داهتجالا هككح

 ىلإ ىلاعت هللا مهعفر ذإ < مهئارآ عابتا زئاج و « دابتجالا لهأ )١( مهنأو
 < مه.رحتو مهدابتجا ىضريو ءلسو هيلع هللا ىلص ىنلا مه رواشي ىلا ةلرمملا
 ىضرم مهرئامض نطاب نأ ثلاثلاو : ىلاعت هللا ماكحا نم صوصنلا ةقفاول
 ةحصو مهنيقي ىلع كلذ لدف « مهترواشمب رمأي مل كلذ الول : ىلاعت هللا دنع

 ماكحأ ىف داهتجالا غيوست ىلبع و «ملعلا نم كلذ عم مهتلرتم ىلع و مهنامإ
 ٠ . هلثم ىف ملسو هللا ىلص هدعب ةمألا هب ىدتقتل ‹ اهيف صوصن ال ىلا ثدا وحلا

 عفر و ةباحصلا سوفن بييطتل ةرواشملاب رمأ امنإ : لاق نم ىلع درلا
 و مهسوفن بييطت ةهج ىلع ةرواشملاب رمألا نوكي نأ زئاج ريغ و : مهرادقأ

1 
 mm اا س س سس سس

 رمأ نأل « مهلك دري ملو «ةرواشملل الهأ مهنم ناك نم هب دارأ )1١(
 لك رواشي نأ ىعدتسيال رومألا ىف هدلب لهأ رواشي نأ هلماعل الثم ناطلسلا

 لهأ رواشي نأ دارملا لب < الصأ ًادارم كلذ نوكي نأ داكيال لب « مهنم دحاو

 ةيالا نإ : سابع نبا لوق هديؤيو .انهه كلذك « نيربدملاو مهنم ءارآلا
 نم ىردأال و ةباحصلا نم اهلاثمأ ق'و ىأ اهنع هللا ىضررمعو ركب یا ىف تلزت

 لهأ مهلك ةباحصلا نأ دارأ هنأ ىلع صاصملا مالك حورلا بحاص لمح نيأ

 الإ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوبحصي مل ًابارعأ مهيف نأ ملعي وهو دابتجا
 لهأ ىلإ نوعجري اوناك لب « داهتجالا لهأ نم اونوكي ملو « نيمويوأ ًاموب
 . مهفاف « ثداوحلا ىف مهنم دابتجالا
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 مهدوهج اوغ رقتسا اذإ مهن مه دنع ام ولعم ناك ول هنأل ء عطقف) مه ه رادقأ

 الومعم نکی مث ؛ هنع .اولئس ايف ىأرلا باوص و هيف اورووش ام-طابنتسا ىف

 مهرادقأل عفرالو مهسوفن بييطت كلذ ىف نكي مل « لوبقلاب هنم ىقلتمال و هيلع
 انهف . اهيلع لومعمالو ةلوبقم' ريغ مهءارآ | نأب مهمالعإو مهشاحيإ هيف لب

 عم ةمألا .همب ىدتقتلا هلوأت نم ليوأت غوسي فيكف « هل ىنعمال طقاس ليوأت
 اوراشأ شب اهيف لمعي ملو < ائيش دفتإ ةروشملا هذه نأب لئاقلا انه دنع ةمألا مع
 نوكي نأ ًاضيأ ةمألا ىلع بجاوف اهيف هب ءادتقالا ةمألا ىلع ناك نإف ؟ هب

 ؛ الومعم الوقالو (ًاحيعص ًايأر ةروشملا جتنتال نأو «ليبسلا اذه ىلع مهنيب أ ايف مهرواشت

 لطب دق ذإو . لئاقلا اذه دنع هجولا اذه ىلع تناك ةباحصلا . ةرواشم نأل

 « اهب دافتست ةدئاف مهايإ ملسو هيلع هللا ىلص هترواشمل نوكت نأ نم دب الف اذه

 زااجف ؛ داهتجالاو ءائززالا نم برض مهعم ملسو هيلع هللا ىلص ىل نوكي نأو

 ىأر قفاوي نأ زئاجو « ملسو هيلع هللا لص ىنا ىأر مهءارآ قفآوت نأ ذئنيح

 لسو هيلع هللا ىلص لمعيف « . مهعيمج ىأر تلاخي نأ زئاجو ةأر مهضعب

 لب < مهدابتجا یف نيفنعم اونوكيمل مهنأ ىلع.ةلالد هيف نوكيو . هيأرب ءكئنيح

 و مهئارآ كر كئنيح مييلع د « هب اورمأام مهلعفل هيف نيروجأم اوناك

 . لسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىأر عابتا

 هيلع هللا ىلص هرمأ ىف ايندلا رومأ نم نيدلا رمأ ىلاعت هللا صخب مل الو
 مولعم هنألو « هيف صنال ابف ًاعيمج ايف كلذ نوكي نأ بجو ةرواشملاب مسو
 رافكلا ةبراحم ىف نوكت تناك امنإ ايندلا رومأ ىف لسو هيلع هللا یلص هترواشم نأ
 . و هايند رمأ ىف ريبدت لسو هيلع هللا ىلص ىنلل نكي م هنأ و , ودعلا ةدياكم و

 ايندلا نم لسو هيلع هللا ىلص هراصتقال « هريغ ةرواشم ىلإ هيف جاتحمي هشاعم
 ةيراحم ىف محل هترواشم تناك اذإو . هيف لضفال ىذلا فافكلاو توقلا ىلع

 + دايما ندا )نيا ىلا ن عف نإف بورحلا ةدياكم و ( ةملاسم ) ودعلا
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 ل ےس م س س س س

 د چ

 ا ا ىف هنيبو هيف ىأرلا داهتجا نيب قرفال و ( مالسإلا مانس ةورذ 9

 . اهيف صوصنال ىلا ثداوحلا

 ليلد كلذ ىنو : ًاعرص هيف صنال ايف سايقلا لامعتسا زاوج ليلد ۰

 دهتجم لك نأ ىلعو « ثداوحلا ماكحأ ىف ىأرلا داهتجاب لوقلا ةحص ىلع

59 o. 

 ىنلا نأ ىلعو : هيف صلال اف هيأر دبي مسو هيلغ هللا ىلص ناك

 ةميزعلا ركذ ىف نأل « هيف صنال ايف هيأر دهتجي ناك دق مسو هيلع هللا ىلص
 صن اهيف نكي مل هنأ و « ةروشملا نع تردص ابهنأ ىلع ةل الد ةرواشملا بيقع

 ةميزعلا تناكل ىلاعت هللا نم صوصنم “ىش هيف رواش امف ناك ولو <« اهلبق
 .(17 5١ ١ : ۲ ) صاصحلا هركذ ام ىنعم اذه . ةرواشملل ةمدقتم هيف

 بحاص هيف رظن و : صاصحلا مالك ىف حورلا بحاص رظن نع باوحلا
 ام : ريغصلل ريبكلا لوق ىف نأ هنأ دجو عجار نم ىلع ءافخال هنأب حورلا

 « ركفلا لاعإ و ءارآلا باستكال اهل ًاطيشنت و هسفنل ًابييطت اذك رمأ ف ىرت
 لب قفاوملا هيأرب لمعلا نكي مل نإو ًانايحأ ريبكلا ىأر هيأر فداص اذإ اسال
 نود نايبصلا سوفنل طيشنت هيف | معن : : تلق . یہا قفاوملا ىأرلاب لمعلا

 . ىهنلا ىلوأ ءالقعلا لاجرلا

 ريغ شاحيإ هيف ناك هب الومعم نكيول اذ ىأرلا نم هاعدا امو : لاق

 هللا لوسر نأش ولعب مهنع هللا ىضر ةباحصلا لعل , هيف نحت امف اسال « ملم

 ىلإ ةبسنلاب اهسلاك فيرشلا هلقع ىلإ ةبسنلاب موقع نأ و مس و هيلع هللا ىلص
 ري أ دودی كلت ارنا ميكلو مق تلق . ىهتنا ىحضلا سمس

 RES ا
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eىلإ ىرت الأ . اذك اندنع ىأرلاف ىأرلاب ناك نإ و « ملعأ هل ودا  

 لارنملا ف ردب موي مس و هيلع هللا ىلص ىنلا مه راشتسا نيح رذنملا نب بابحلا
 , هرخأتنال و همدقتن نأ انل سيلف « هللا هكلزنأ لزئمأ لزنملا اذه تيأرأ » : لاق

 لب : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ةديكملا و برحلا و ىأرلا وه مأ

 ىندأ ىلإ انب قلطنإ « لارنمب سيل اذه نإف : لاق « ةديكملا و برحلا و ىأرلا وه
 ةمدقتلا هذه عم ةرواشملا نم نوكيام نأ ىنخيالو « - هرخآ ىلإ - موقلا مام

 . سفنلا بييطت درج نوكيال راهظتسالل ناك امو ‹ ىأرلاب راهظتسالل نوكي
 . لقاع ىلع ىنخحي نأ نم رهظأ اذه و

 ىلإ راشأ سفنلا بييطت ةرواشملا ةدئاف نإ : لاق نم نإ :هلوق امأو
 ىف مالكلا نأل ,« ثحبملا طلخ نف خلا اهبنع ىنغ وهف هيتأي ىحولا نأ
 ةجرد نع اهجرخيال هيتأي ىحولا نأ لاّتحا و « ىحوال و هيف صنال ايف ةرواشملا

 ىف مه رواش و » : ىلاعت هلوق ىف لب ؛ سوفنلا بييطت درحجم ىلإ راهظتسالا ٠
 ‹ اهضعب ىف هيأر دهتجي نأ هلو « اهلك رومألا ىف هيتأيال ىحولا نأب راعشإ « رمألا
 مزلأ ابف حوررلا بحاص لوقي اذامو . اهيف ةباحصلا نم ىأرلا لهأ رواشي

 دقتل نإ ةباحصلا لس و هيلع هللا ىلص ىنلا ةرواشم نإ لئاقل الذه صاصحمبا .

 نوكت نأ بجو سوفنلا بييطت درهم تناك لب « 'ئىشب اهيف لمعي ملو ًائيش
 الوقال و ًاحيحص ًايأر ةرواشملا جتنتال نأ و « ليبسلا اذه ىلع مهنيب اف ةمألا ةرواشم

 الومعم الوق و آ>يح ًايأر جتنت اهنيب ايف ةمآلا ةروشم تناك نإف .هب الومعم

 . لس و هيلع هللا ىلص ىنلا ةرواشم دنع ةباحصلاب ءادتقا كلذ ىن سيلف هيلع

 | . لمحا ةعقو هنم صلختلا نودف « مهفاف ؟ مهايإ

 فو : نآ رقلا نايب ىن خيشلا لاق : عرشلا ىف ىأرلا ددع ةرثكب ةربعال
 ىأرلا ددع ةرثكب ةربعال هنأ ىلع ليلد « تمزع اذإف » : ىلاعت هلوق قالطإ

 هيلع ام فالخ ىلع همزع نوكيال نأ طرشب هناحبس هديقل الإو « عرشلا ىف
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 .ثيح رصعلا لهأ نم ءاملعلا ضعب نم بجعلاو . ةروشملا لهآ نم نورك نورثكألا
 هلوقب كلذ ىلع اوجتحا و « تابجاولا نم ءارالا نم رثكألاب ذخألا اولعج
 اذإف » : ةبآلا قسن ىف هلوق قالطإ نع اولفغو « رمألا ىف مه رواشؤ» : ىلاعت

 بدنلل « مهرواش» ىف رمألا نوك نع و : بدنلا « مهرواش » ىف رمألا

 لقي ملو « مهنيب ىروش مهرمأو» : ىلاعت هلوق ريظن وهف ؟ بوجولا نود
 ىلع هانلمح ول و . انهه كلذك « مهيب ايف سانلا ىلع ةروشملا بوجوب دحأ
 : حتفلا ىف ظفاحلا لاق . لس و هيلع هللا ىلص ىبنلا صئاصخ نم وهف بوجولا
 ‹« اهبوجو ىف اوفلتخا و ‹« صئاصحللا نم ةرواشملا ةيعفاشلا نم ريثك دع و

 ىريشقلا رصنوبأ مزج هبو « صنلا نع بابحتسالا ةفرعملا ىف ىقييبلا لقنف
 . ( 18 : ١ " ) ىهتنا حجرملا وهو « هريسفت ىف

 لاق : ًاضيأ هيفو ۽ راضحتسالا و. هبنتلل لب ٠٠ ديلقتال تسيل ةروشملا
 ع هنع لفغيام ىلع همني ريشملا نوكل ةروشملاب مك اجلا رمؤي امنإ : ىعفاشلا
 هللا نإف . ريشملا هلوقي امف هديلقتا ال . ليلدلا نم هرضحتسيال ام ىلع هلديو

 .( 786 : ١ ") یہا مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب دحأل اذه لعحي مل

 نيريشملا ديلقت بوجو مدع ف و « ةرواشملا بوجو مدع ىف حيرص اذه و
 : رهدلا اذه بئاجع نم ةروشملا لهأ ءارآ نم رثكألاب ذخألا بوجوب لوقلاف

 للاب الإ ةوقال و لوحالف « ىش لك ىف عارتخالاو عادتبالا نامز وه ىذلا
 . طق فلسلا بأد نم نكي مل كلذ نإف ٠ ميظعلا ىلعلا

 نأب لوصألا ىف ءاهقفلا حرص دقو : عامجإلا ىف حداق دحاولا فالخ
 ًابجاو نيرثكألا ىأرب ذخألا ناك ولو « عاجإلا ىف حداق دحاولا فالخ
 روهمشلا یار لإ oT دحاولا فالح نكي م
 , ةيأر نم
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FF TPT ىو rT 
 ةفاضم « ةجح روهمجلا لوق نأ ةيعرشلا ةلدألا ىف ندوه د داعملا داز

 ءالعلا بهاذم لمأت نمو « هتمأ عاجإو هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىلإ

 مهلاوحأ أرقتساو « نآلا ىلإو مونع هللا ىضر ةباحصلا دهع نم ًاثيدحو ادق

 ةديدع الاوقأ مهنم لكل دجو و « روهمحللا فالخ غيوست ىلع نيعمجم مه دجو
 ةكتسمو لقتسم نكلو لكل ل ل اا ‹ روهمجلا نع اهب درفنإ

0781-5 

 اذه ىف كلس ادمحم نأ ملعا مث : ىسخرسلا ريبكلا ريسلا حرش ىو

 ةوقب حيجرتلا نم ) بتكلا رئاس ىف هركذ ام ىوس ًاقيرط حيجرتلل باتكلا
 « زاجحلا لهأ و ماشلا لهأ و قارعلا لهأ هيف فلتخا اف رظني نأ وهو (ليلدلا

 انهو « دحاو قيرف هب درفناام نود هب ذخأو « ناقيرف هيلع قفتا ام حجرف
 ددعلا ةرثكب نوكيال هنأ حيج رتلا ىف انباصأل رهاظلا بهذملا وهام فالخ

 « مهام ليلقو تحلصلا اولمعو اونمآ نبنلا الإ : ىلاعت هلوق رهاظ لد هيلعو

 « نوملعيال سانلا رثكأ نكلو » :ىلاعت لاقو « روكشلا ىدابع نم ليلقو » : هلوقو

 فيكف « سانلا ىف رشلاو لهما ةبلغ ىلع ةلادلا ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ريغو

 E MNES و ا

 ام هجوو ) . « ةلحار الإ اهيف دجنال ةئام لبإك سانلا » : ملسو هيلع هللا ىلص
 راثآلا ىف هابتشالا ىلع بترتي امنإ فالتخالا اذه لثم نأ انهه هربتعا ٠

 ةياورلاب قلعتي ) ارهاظ ًارمأ كلذ ناك و ىزاغملا ف لسو هيلع هللا ىلص هلعفامف
 ٠ ظلغلا ةمهم نم رهظأ نوكي دحاو قيرف هب درفت ايف طلغلا ةمهتف ةمهتف ( ةياردلا نود

 00 هيفو )١: ١84(. ناقيرف هيلع عمتجا ایف

 لوقب ذخ'وي ةنإف ةراهطب نانثإ ربخأ و ءاملا ةساجنب ربخم ربخأ اذإ : ناسحتسالا
 . ( ١05 : ؟١ ىبهتنا رهظأ نينثآلا ربخ ىف بلقلا ةينامط نأل « نينثألا
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 ٠ ةياردلاب قلعتي ام نود ةياورلاب قلعتي ايف ًاحجرم ددعلا ةرثك رتعت امنإ :
 ؛ ىأرلاو ةروشملا لحم وه اهف حيجرتلا ىف ددعلا ةرثكب ةربع ال هنأ ف حيرص اذهو

 هبنتف « ةياردلاب قلعتي ام نود ةياورلاب قلعتي ايف ًاحجرم دمحم اه ربتعا امنإ و

 ةباحصلا ةرواشم ىلع علطا نم و . نولفاغ اذه نع سانلا رثكأ نإف كلذل
 لاوقأ هب نودريو دحاولا لوقب نوذخأي دق !وناك مهنأ ىف طق كلشي مل مهنيب امف

 ركبوبأ اذهف « عيمحلا لاوقأ نودري ةرم اوناك و « ةعاهللا نم نيرثكألا
 ةدرلا لهأ لاستق نن و ةماسأ ثعب ىف هدحو هيأرب لمع هنع هللا ىضر قيدصلا

 ركبوبأ اذهف « عيمحلا لاوقأ نودري ةرم اوناك و « ةعاهلبلا نم نيرثكألا
 ةدرلا لهأ لاتق فو ةماسأ ثعب ىف هدحو هيأرب لمع هنع هللا ىضر قيدصلا

 ليحرلاب ةماسأ ثعب رمأ و « مهءارآ درف « كلذ ىف ةباحصلا روهمج ةفلاخ عم
 ىضتقم وه اذه و . مهلك ةباحصلا كلذ ىف هعاطأ و « ةدرلا لهأ لتاقو

 اذإف : لقيهل « هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف » : ىلاعت هلوق ىف قالطإلا .
 مهفاف هوحن وأ مك رثكأ مزع وأ متمزع .

 ةبآلا « ةمايقلا موي لغ امم تأي للغي نمو » : ىلاعت هلوق

 ىلع لدف « ايندلا ىف ةبوقع لولغلل ركذي مل : هلحر قرحال لاغلا نأ ليلد
 هاندجوف مثغملا ف لجرلا لغ اذإ : ىبرعلا نبا لاق . ًادح هلحر قرحمنال هنأ
 نيس#لل و ءاهقفلا نم قاحسإ و دمحأ و ىعازوألل فالح <« هانيدأ و هنم هانذخأ

 لاق.« حالسلا و ناويحلا الإ هلحر قرحي : اولاق ثيح < نيعباتلا نم ) ١(

 رمع نع رمع نبا نع دؤاد ىبأ ثيدحل «٠ فاكإلا و جرسلا الإ : ىعازوألا

 ' اوقرحأف لغ دق لجرلا متدجو اذإ » : لاق مسو هيلع هللا لص ىبنلا نع
 ملاس نع ةدئاز ىلأ نب دمحم نب زيزعلا دبع نع دئادوبأ هاور « هوبرضا و هعاتم

 : دوراخلبا نبا لاق . هوحن ىنطقرادلا و دوراخللا نبا هاور و رمع نع هييأ نع

 )١( ىرصبلا نسحلا هلعلو فيحصت هيف .
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 نع دمع نب ريهز نع لسم نب ديلولا نع ناطقلار حب نب لع نع ىلهذلا نع

 ةركرك ثيدح ىراخبلا ركذو ‹ هركذف هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورم

 ملص و هيلع هللا ىلص ىبننلا نع هللا دبع رك ذيمل و : لاق . رمع نب هللا دبع نع

 رجز وه امنإ قيرحتلا و « توملاب تاف دق هنأل ةرك رك لحر قرح امنإ لس

 هنأ لمت و . ىقب نم هب عد ر هنأ باوجلاو ‹« تام نم عدربالو و

 و « ةمايقلا موي لغ امب تأي للغي نمو » : ىلاعت هلوق ) لزن مث « ناك

 عاجإلاب هتنايحلل هتيانجب بدئي هنكل و « لاومألا ىف ةبوقعال هنأ هدضعي

 باتك ف بابلا اذه ىف مالكلا انيفوتسا دق و : تلق . ۱۲١ : ۱ ) ىهنا

 مجا ريلف 0 ءالعإلا نم داهحلا

 كارتشا ىلع ليلد لولغلا ميرحت ىو : ةمينغلا ف نيمناغلا كارتشا ليلد
 . رخآلا نود اهنم 'ىشب رثأتسي نأ دحأل لحيالف < ةمينغلا ىف نيمناغلا

 ىف ىور دقو : ةمسقلا لبق باودلا فلع ذخأ و ماعطلا لكأ زوج

 ةباحصلا و ملس و هيلع هللا ىلص ىلا نع.باودلا فلع ليخأ و ماعطلا لكأ ةحابإ

 نب هللا دبع نع - ملسمل ظفللا و - حيحصلا ىف « ةضيفتسم رابخأ نيعباتلا و

 هللا و : تلق و هتمارتلاف « ربيخ موي محش نم ًابارج تبصأ : لاق لفغم

 لاق . « مسبتي هللا لوسر اذإف ‹ تفتلاف . اذه نم ًائيش ًادحأ مويلا ىطعأال

 ذخأ نم ًاّقح ىأر هنأ ىلع ليلد مس و هيلع هللا لص ىنلا مسبت : انئاملع

 زوجمال كلذ ناك ولو . سانلا نود هب دادبتسالا نم ًاقح و « بارحلا

 نب هللا دبع لاق و . ًاعاجإ لطابلا ىلع رقيال هنأل « هرقأالو هنم مسبتي م
 ‹ هيفكيام هنم ذخأيف ىتأي انم لجرلا ناكف ربيخ موي ًاماعط انبصأ » : ىف وأ ىبأ

 ًانبج و ىراوح ةفغرأ نئادملا موي باصأ هنأ » نالس نعو . « فرصني مث

 . « هللا مسب اولك : لوقيو ةنبحلا نم عطقي لعجف « ًانيكس و
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 لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىراصنألا تباث نب .عفيور ىور دقو

 “ف نم ةباد بكري نأ رخآلا مويلا و هللاب نمؤي دحأل لحال ١ : لاق هنأ

 رخآلا مويلا و هللاب نمي ئرمال لحيالو هيف اهدر اهنجعأ اذإ ىتج نيملسملا
 ىلع لومحم اذهو « هيف هدر هنقلخأ اذإ ىتح نيملسملا ئف نم ًابوث سبلي نأ

 دنع هب سأب الف هيلإ جاتحا اذإ امأف ؛ دمع اظل امل نزكي ىلا لاحلا

 ‹ امتودب شبللا و بوكرلا نود قالخإلا و فاجعإلا ىلع راكنإلا وأ ) ءاهقفلا
 دقو . ( اهب ًانواهت ةالابم ريغ نم هبايث و ئفلا ةباد لاعتسا نع ىهلا هيفف

 ةماعلا موي نيكرشملا نم الجر برض هنأ » كلام نب ءاربلا نع ىور
 . ٤١( : ۲ ) صاصحللا هركذ « هب هلتق و هفيس لخأف « هافق ىلع عقوف

 اذإ و : هيلع دح الف هنم ًاباصن قرس وأ ئفلا نم ةيراج ئطو ول

 وأ ةيراج ئطو نإف « بدأ ًائيش اهنم بصغ نف ةمينغلا ف كارتشالا تبث
 هيلع دحال هنإ : انئاملع لاق و « هيلع دحلا ةماقإ ىف ءاملعلا فلتخاف ًاباصن قرس

 ىف طسبلا و « نيعملا كرتشملاك همهس ناك و « ًاقح اهيف هل نل < عطقال و

 . ملعأ ىلاعت هللا و . ءالعإلا

 اوطبار و اورباصو اوريصا اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت ىلوق
 « نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو ش

 ىلع ربصلا وهو ۽ ةجردلا ىف ةت وافتملا ةثالثلا ماسقألا معي ربصلا

 لمح ةرباصملاو . ةيصعملا نع ربصلا و «٠ ةعاطلا ىلع ربصلا و « ةيصعملا

 . هنم غلبأ هنأ الإ داهحلاب رمألا ىلإ لآ نإ و « ىلاعت هللا ءادعأ عم برحلا دئادش

 روغثلا ف ةماقإلا طابرلا و :هانعم قيقحت و هللا ليبس ىن طابرلا لضف

 یف درو دقو . هل ًادعتسم « وزغلل ًادصرتم < ال ًاسباح « اهيف ليحللا طبرب

 هيلع ىلص هللا لوسر نأ دعس نب لهس نع ناخيشلا جرخأ . ةريثك راثآ هلضف



 "جا دا 00 نآرقلا ماكحأ

 نع ىور و . « اهيلع ام و ايندلا نم ريخ هللا ليبس ىف موي طابر » :لاق لس و
 ءامد نّمح هنأل « داهحلا نم لضفأ طابرلا نإ » اههنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا

 , ىعفاشلا و « كلام هاور ام امأ و . «نيك رشملا ءامد كفس داهجلا و « نيملسملا

 الأ » : لاق مس و هيلع هللا لص ىنلا نع ةريره ىنأ نع لسمو ٤ تاو

 ءوضولا غابسإ ؟ تاجردلا هب عفرب و اياطحللا ىلاعت هللا وحمب امب مك ربخأ

 « ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو « دجاسملا ىلإ أطحلا ةرثك و < هراكملا ىلع

 زاوحب ءروهشملا ريسفتلا قانيالف « طابرلا مكلذف طابرلا مكلذف طابرلا مكلذف

 نوكي و « هللا ليبس ىف طابرلا هب داري و . دهعلل طابرلا ىف ماللا نوكت نأ

 كلذ هيبشن دارملا و دسأ ديز ليبق نم « طابرلا مكلذف » :. مالسلا هيلع هلوق

 . ملعأ ىلاعت هللاو (5١ا : 4 ) حورلا ىف اذك <« ةغلابملا هجو ىلع طابرلاب

 ‹ ةرخآلا و ايندلا حالف انقزرا و « نيحلفملا نيقثملا كدابع نم انلعجا مهللأ

 ناك ام « كلذ ىلع هلل دمحلا و « كلانه مث دق و .نيمحارلا محرأاي كتمحرب

 ىذلا هلل دمحلاو . نارمع لآ ةروس ىف « ناعنلا لئاسم ىلع لئالدلا نم ىدنع

 انديس ٠ تانئاكلا لضفأ ىلع هللا ىلص و ‹ تحلصلا مت هتلالجو هتزعب

 ناك و . تايحتلا ىكزأو ةالصلا لضفأ هباحصأو هلآ لعو هيلع دمحم

 نام ةنس « مارحلا ةجحلا ىذ نم نماثل سيمحللا موي رهظلا دعب هنم غارفلا

 همالس و هللا ةالص <« مانألا ديس ةرجحلا نم فلأو ةئام ثالثو نيسمخو

 . ماودلا ىلع هباعصأ و هلآ ىلع و هيلع



 ةبآلا (« ماحرألا و هب نولءاست ىذلا هللا اوقتا و » : ىلاعت هلوق

 : ىلاعت هللاب ةلئسملا زاوج ىلع ةلالد ةيآلا ىف : نوثراوتي ماحرألا ىوذ نإ

 : ملسو هيلع ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع دهاجم نع ثيل ىور دقو

 دقو « اهعطق نع ىبنلل ديكأتو مرحلا قمل مظعت ابف و « هوطعأف هللاب لأس نمو
 ةفينحوبأ ٍلاقو . ةمرحم اهتعيطق نإو « ةبجاو ماحرألا ىوذ ةلص نأ ةلملا تقفتا

 ىوذ نم مهارتشا نم ىلع نوقتعي و « نوثراوتي ماحرألا ىوذ نإ : هباصصأو

 ةريرهوبأ هاور امب كلذ دضع و . هتبصعتل ًاديكأت و محرلا ةمرحل مهمحر
 . « رح وهف مرح محراذ كلم نم» : لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هريغو

 مهيلع محرلل بجي امو هتبصعت نم مهيب ام نإ : مهقفاو نمو ةيكلاملا لاقو
 و ةنسلاهتمكحأ دق ثاريملا ءاضك نكل « اعرش دكؤم القع مولعم ةلص نم

 . مه لصفل ظح ثاريملا ف مهل ناك ولو «نيثراولا نايعأ تنيب و « ةعيرشلا

 يضقامسح ةقلطملا محرلاب هولقعي ل مهنإف «ةيفنحلا هتضقن دقف قتعلاب مكحلا امأ

 نآرقلا رهاظ نع جورخ كلذ و « ةيمرحلا محرب هوطانأ امنإ و « نآ رقلا رهاظ

 . (۱۲۸ : )١ نآ رقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا هلاق . ثيدحلا ةراشإب قلعت و

 « ةيأآلا هذهب ماحرألا ىوذ ثيروتل هباحصأو ةفينحوبأ ع م1تلا

 مهججح ركذي ىلرعلا نبا نكن و « قتعلاب مكحلا ف ةريره ىبأ ثيدحب الو

 ماحرألا ولوأو » : ىلاعت هلوق كلذ ىف مهتجح امنإ و ؛ اهناظم ريغ نم

 ركذ دقو ةيآلا . « نيرجاهملاو نينمؤملا نم هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب

 ىلوأ اهضعب ماحرألا ىلوأ ىف تلزن اهنإ : هتبطحخ ىن لاق هنأ ركب ىلأ نع ىوغبلا
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 نوثراوتي اوناك سانلا نأل ع« ةيآلا هذه ىف مكل ليلدال : : اولاق نإف . ضعبب

 « ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأ و » ىلاعت هللا لزنأف < ةدقاعملا و ىنبتلاب

 ىف ماحرألا ىلوأب دارملا و « ماحرألا ىوذ ىلإ ثيراوملل ًادر و « كلذل ًاعفد

 ةيآلا لوزن ميلست ريدقت ىلع : انلق . ضورفلا باعصأ و تابصعلا مه ةبآلا

 باععأل لماش ماع ظفللا و « ببسلا صوصخلل ال ظفللا مومعل ةزبعلا كلذ ىف

 . مه ريغ و تابصعلا و ضورفلا

 نب ةمامأ ثيدح ثيداحألا نم انلو : هل ثراو ال نم ثراو لاخلا ٠
 كلذ ىف بتكف « لاخ الإ ثراو هل سيل و هلتقف مهسب ىر الجر نأ لهس
 مس و هيلع هللا ىلص ىنلا نإ : رمع بتكف « اهنع هللا ىضر رمع ىلإ ةديبعوبا

 مادقملا ثيدح و . رازبلا و دمحأ هاور « هل ثراوال نم ثراو لاخلا » : لاق

 ثراو لاخلا » : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع بركيدعم نب

 7 قاسنلا و ء ذوادوبأ و + دمحأ اور و ةع لقعي و لري + هل ترارأل نم

 ىلأ نع متاح ىلأ نبا ىكح و . نابح نبا و « هحمسص و مكاحلا و « هجام نبا و

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةشئاع ثيدح و . نسح ثيدح هنأ ةعرز

 « ىئاسنلاو « ىذمرتلا هاور « هل ثراوال نم ثراو لاخلا » : لاق مس

 . هفقو ىقهيبلا و ىنطقرادلا حجر و « بارطضالاب ىئاشنلا هلعأ و « ىواحطلا و
 وه و  ًاينآ ناك و حادحدلا نب تباث وت » : لاق نابح نب عساو ثيدح و

 نب مصاعل ملس و هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف - فرعي لصأ هل سيل ىذلا

 هللا لوسر اعدف « هللا لوسراي ال : لاق ؟ ًابسن مكيف هل نوفرعت له .: ىدع
 هاور « هئاريم هاطعأف هتخأ نبا رذنملا نبا ةبابلابأ لسو هيلع هللا ىلص
 و ةمعلا ىف لعج هنأ باطحللا نب رمع نم ًاراثآ ىواحطلا ىور و . ىواحطلا
 ثلثلا و ع بألا ةبارقل ناثلثلا « ةلاخلل ثلثلا و « ةمعلل نيثلثلا : ةلاحلاو

 هركذ اك مهنع هللا ىض ر دوعسم نبا و ىلع و رمت بهذم وهو < . مآلا ةبارقل
 ش . لبنح نب دمحأ لاق هب و « ججحللا ىف دمحم
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 ET ره ىلأ ثيدح نم مهقفاو نمو ةيكلاملا هب جتحا ام امأو

 « امل ءىشال » : لاقف ةلاحللا و ةمعلا ثاريم نع لثس لسو هيلع هللا ىلص هللا

 حص ولو . ءالعإلا ىف هتركذ امك « ةجح هب موقيال « ًادج فيعض ثيدحف

 ةلاحللا و ةمعلا ثاربم نع لوا لكم سو هيلع الا لص ىنلا نأ قيبطتلا هجوف

 *ىشال : لاقف « ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو » :  ىلاعت هلوق لوزن لبق

 ثراوال نم ثراو لاننا » : لاق ذئنيحف ماحرألا ىوذ ثيروت لزن مث « اهل
 . ملعأ ىلاعت هللا و . هلاح نم تخألا نبا ثروو « هل

 ثاريملا ءاضق نكل : هلوق امأ و : بابلا ىف موصحلا ةجح نع باوجلا
 كلذك و : لوقنف خلا نيثراولا نايعأ تنيب و « ةعيرشلا و ةنسلا هتمكحأ دق
 نإ و . هانركذ امك ماحرألا ىوذ ثيروت مكح ةنسلا و باتكلا تنيب دق

 تابصعلل اهيف ركذال كلذك و : انلق ثيراوملا ةيآ ىف محل ركذال مهنأ دارأ
 امأ و . ضئارفلا باحصأ هتقبأ ايف مهثيروت ىلع اوعمجأ دق و « ةقاتعلا ىلوم و

 مكح اوذخأيمل ةيفنحلا نأ هيفف خلا هوضقن دقف قتعلاب مكحلا امأو : هلوق
 . ضقانت الف « ىرت امك ةيمرحملا محرب هتطانأ دق و « ةنسلا نم الإ قتعلا

 ذأل « كولم لك قتع بجول بسن هيب و هنيب نم لك انربتعا ول اضيأ و

 نأ بجوف « دساف اذه و « مالسلا هيلع مدآ هلبق و مالسلا هيلع ىنلا حون

 ناك اذإ اهنيب حاكنلا دقع عنميام وه مكحلا اذه هب قلعتي ىذلا محرلا نوكي
 وهو « مكح هب هب قلعتيال كلذ ادعام نأل « ةأرما رخآلا و الجر اهدحأ

 . ملعأ ىلاعت هللا و . نييبنجألا ةلرام

 ةيآلا « بيطلاب ثيبحلا اولدبنتال و مهلاومأ ىاتيلا اونآ و » : ىلاعت هلوق

 اق : ناك لاح ىأ ىلع هلام ىطعأ نيرشعو ًاسمخ متتيلا غلب اذإ

 <« ةي الولا تمادام نوكي كلذف قافنإلا ةيآلاب ىنعملا ناك نإ : ىبرعلا نبا
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 مالسإ و نيكمتلا وه ءار ناک نإ و « ءانمدق اک ةقيقح ميتيلا مسا نوكيو

 : ةفيلحوبأ لاق و . ًازاجم امتي هتيمست نوكياو « دشرلا دنع كلذف هيلإ لاملا

 ۽ لطاب ااه و . ناك لاح ىأ ىلع هلام ىلمعأ ةئس نيرشع و اصح ميلا غلب اذإ

 ىلا ةلعلا نأ [هنيب عماجلا ىنعملا و « اندنع ةديقملا ىلإ ةدو:رم ةقلطملا ةبآلا نإف
 تماد اف ء ههفس و هترارغب هيلع فلتلا فوخ ىه هلام نم متيلا عنم اهلجأل

 ىنعملا وه اذه و . مكحلا لاز ةلعلا تلاز اذإ و « مكحلا عفتريال ةرمتسم ةلعل

 انأ مكبهو . « مهاومأ مهيلإ اوعفداف ًادشر مهنم متسنآ نإف » : هناحبس هلوقب

 اسال « هل هجوال ةنس نيرشعو سمح مكدللاف « ديقملا ىلع قلطملا لمح ال

 سيأ و صنلا ةهج نم ذخوت امنإ و ؛ ًاسايق تبثتال تاردقملا ىري ةفينحوبأ و

 ىعملا هل دهشيالو ‹ ههوجو عيمج نم لوق الو « صن ةلئسملا هذه ىف

 . (۱۲۹ : ١ ) ىبنا

 : صاصخللا لاق و : ةفينح ىبأ ىلع ىبرعلا نبا دارإ نع باوجلا

 ى تقي مرهاظ و « مييلإ لالا عفد ىف دشرلا سانيإ ةيآلا هذه ىف طرتشي م
 هلوق ىل هطرش دق هنأ الإ «سنؤي ملا وأ دشرلا هنم سنوأ مهيلإ هعفد بوجو

 ؛ مهاومأ مهيلإ اوعفداف ًادشر مم متسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح » : ىلاعت

 اذإف « ةنس نيرشع و سمخ نيب و هئيب ام ةفينح بأ دنع المعتسم كلذ ناكف

 ىماتيلا اوتآو » : ىلاعت هلوقل ؛ هيلإ لاملا عفد بجو دشر هنم سنؤي ملو اهغلب

 ايف و « هرهاظ و هاضتقم ىلع ةئس نيرشع و سمخ دعب هلمعتسيف « مهلاومأ
 لبق دشرلا سانيإ نأ ملعلا لهأ قافتال « دشرلا سانسإ عم الإ هعفديال كلذ لبق

 هيف نأ لبق نم غئاس هجو اذهو . هيلإ للملا عفد بوجو طرش هذه غولب

 انربتعا ول و . (متدئاف ىلع اه رهاوظ ىضتقم ىلع نيتيالا نم ةدحاو لك لامعتسا
 ؛ ًاسأر ىرخألا ةبآلا مكح طاقسإ هيف ناك لاوحألا رئاس ىلع دشرلا سانيإ

 ٠ هكحلا باجيإ نم هيضتقت امف ةنيرقب ةنمضم ةصاخ اهادحإ ناتيآ تدرو ىمو

 ال ارحب ل اهتدئاف ىلع اهلاعتسا اننكمأو « ةنيرقب ةنمضم ريغ ةماع ىرخالاو



 ایک رہ دكا ويعم ھو ١ بق

 . 4425 یا ىرخألا ةدئاف طاقسإ و اهادحإ ةدئاف ىلع اهب راصتقالا 5 ْ] 1 ج 1 A د نأ رقلا ماكدُت
 اوتآو ٠ : ىلاعت هلوق ديق ال هنأل « اهيلجر ىلع موقت ال ةجخ ىرت اک اذهو
 لهأ عاجال ةنس نورشعو سمخ ىهو دشرلا نس مهتيلا غلبي ناب « مهلاومأ یاتبلا

 دقف هيلإ لالا عفد بوجو طرش نسلا هذه غولب لبق دشرلا سانيإ نأ معل
 : هلوق ىن ءاتيإلا نأ قدلناف «ديقملا ىلع قاطملا لمحب فرتعاو اهقالطإ ةدئاف طقسأ

 ىعم امإ و « هتقيقح ىلع ميتيلاو قافنإلا عمي امإ ) مهلاومأ ىئاتيلا اوتآو د

 طحف « ميلستلا تقول ضرعت ريغ نم ليدبت ريغ نم هنيعب مهلإ لاملا ماست
 اونآ : ىنعلاو . « بيطلاب ثيبحللا اولدبتت الو » : هلوق وه امنإ ةدافإلا
 مكلاومأ نم ثيبحللا اولدبتت الو ءاهنيعب مهايإ اهومتيتآ اذإ مهلاومأ ىناتيلا
 ف مهلاومأ نم بيطلاب

 نأ ىلع لدي اذه و : هل دادبتسالاو هلام ضارقتسا ميلا ىلول زوج ال

 نم ريخ دقنلا نأل ٠ هسفن نم ميتيلا لام ضرقتسي نأ هل زوحيال ميتيلا ىلر
 ىلع ةلالد هيف سيل و . هريغ هيطعيو هسفنل هبسحيف هلديتس الو « ةئيسنلا

 هذخأي نأ هيلع رظح امنإ هنأل « ميتيلل ءارشلا و عيبلاب فرصتلا هل زوجمال هنأ

 ميتيلا لام نم ىرتشي نأ هل سيل هنأ ىلع ةلالد هيفو . هريغ ميتيلا ىطعي و هسفنل
 وهف هسفنل ىتيلا لام لادبتسا هيلع رظح دق هنأل « ءاوس هتميق لثمب هسفنا
 ىصعي ام نوكي نأ وهو « هليلد ماق ام الإ لادبتسالا هوجو رئاس ىف ماع

 O نامدارف تكصملا لوقت لع لايام ت رکا منيل

 « نسجأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام

 اولتباو » : ىلاعت هلوق امأ و : ىبرعلا نبا دارإ نع ىناثلا باوجلا

 ؛ مهلاومأ مل اوعفداف ًادشر مهنم متسنآ نإف < حاكتلا اوغلب اذإ ىتح ىئاتيلا

 انآ امأ و « دشرلا سانيإ دعب مهيلإ لاومألا عفد بوجو ةفينح ىبأ دنع هدافن

 « اندنع همدع دنع مدعلا بجويال طرشلاب قيلعتلا نأل « الف هلبق مهيلإ عفدتال
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 ےس ع ع ع سس سس

 "هلع يف لب ًاقلطم هفسلا عم رودي عنملا نأ لسئال و . لوصألا ىف ررقت امك
 هنأ هنع هللا ىضر رمع نع درو دقف « ةدملا كلت دعب هءاقب مسنال و « ابصلا

 نم : عابطلا لهأ لاق و « نيرشع و ًاسمخ غلب اذإ لجرلا بل ىبتني » : لاق
 ىف ًاحيمص ًادج ريصي دق هنأ ىرتالأ . هدشأ غلب دقف ةنس نيرشع و ًاسمخ غلب
 ١484(. : 4 ) حورلا ىف امك ؟ نسلا اذه

 ىف هنع هللا ىضر هرظن نأ لع مامإلا هيلإ بهذ امف رظنلا نعمأ نم و
 « هرفكو هناميإ ربتعاو « لاجرلا غابم غاب نأ دعب متيلا نال « قيقد كلذ

 هيلإ ىلاعت هللا لسو « ةيعرشلا فيلاككتلا و ةيهإلا تاباطخللا دروم راص و

 باقعلا و باوثلا و مذلا و حدملا هيلع بترتملا هرايتخإ بسح اهب فرصتي هسفن
 نإ و اذه مث . لدعلا نم ءايشألا دعبأ هب هريغ فرصئو هنع هلام عنم ناك

 سمخ نس هغولب ىلإ ريخأت ريغ نم « اقلطم غولبلا دعب هيلإ لاملا عفد ىضتقا
 ءاجر و بيدأتلل ةدملا هذه ىلإ عفدلا انرخأ انأ الإ « دشر ريغ غلب نميف نيرشعو

 اهسيح و ةاغبلا لاومأ ذخأ هجو نم كلذ ريظنو . هفسلا نع فكلاو دشرلا

 لاوحألا ريغت ىف ربتعم ةدم اهنأل «نينس عبس ةدايزلا تربتعاو . اوئيفيل مهنع

 ةالصلا مكدالوأ اورم » : ملسو هيلع هللا لص هلوق هيلإ ريشي امك « رشعلاك
 انأ الإ «,نيدس رشع ءانبأ مهو اهيلع مهوبرضاو « نينس عبس ءانبأ مهو
 هنع هللا ىضر رمع نع رمام ليلدب « ًابلاغ ضرغلا ىف فاك هنأل لقألا انربتعا

 ىضر مظعألا مامإلا ىلع عينشتلل ىنعم الف اذه ىلع و . عابطلا لهأ نع و
 ةلئسملا نأ ىنخيال و . هلاثمأ و مزح نبا هيلع عنش امك هيلإ بهذ ايف هنع هللا
 ‹ ةنسلاو باتكلل تافلاخلا نم اهيف هعابتأ و مزح نبال مك و « عورفلا نم

 . توبكنعلا جسن نم نهوأ و ىهوأ وه امب امف مهكسمتمو

 ' مكل باط ام اوحكناف ىناتيلا ف اوطسقتال نأ مفخ نإو» : ىلاعت هلوق ظ
 ةبآلا « ءاسنلا نم

 ريبزلا نب ةورع نع ىقييبلا و < ىلاسنلا و < ماسمو « ىراخبلا جرخأ
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 هذه + أ نبا ايو + تلاقف ةبآلا هذه نع اهنع هللا ىضر ةقئاغ لاس هنأ
 ديريف « اهلإج و احلام هبجعي و « الام ىف اهك رشي اهيلو رجح ی نوكت ةمّتيلا
 نأ اوهنف « هريغ اهيطعيام لثم اهيطعيف اهقادص ی طسقي نأ ريغ نم اهجوارتي نأ

 اورمأ و « قادصلا ىف نهتنس ىلعأ نهب اوغلبي و نه اوطسقي نأ الإ نهوحكنب
 ‹ نهب جونرتملا ىناتيلا نم دارملاف . « نهاوس ءاسنلا نم محل باط ام اوحكني نأ
 نم و . هيضتقي طبرلاو « هيف حيرص هنإف « باوحللا كلذ ىلع ةنيرقلاو
 ىنعملا ةلالدل < اهنع هللا ىضر ءاريمحلا هب تحرص امك ىناتيلا ريغ ءاسنلا
 . هيلإ ءاسنلا ظفل ةراشإو

 ىلع ةلالد ةيآلا ىف و : هسفن نم هرجح ىف ىلا ةميتيلا جوزي نأ ىلولل

 . قادصلا ىف اه طسقأ اذإ هسفن نم هرجح ىف ىه ىلا ةميتيلا ىلولا جيوزت

 نبا وه اهجوزت هل زوجي و هرجح ق'ةميتيلا نوكت ىذلا ءايلوألا برقأو
 . هسفن نم هرجح ى ىلا ةميتيلا معلا نبا جيوزت زاوج ةيآلا تنمضت دقف « معلا

 ةريبكلا نأل « رابكلا ىن حصيال اهنع هللا ىضر ةشئاع هتركذ ىذلا ليوأتلاو

 ضرتعي نأ دحأل سيل و حاكنلا زاج اهلثم رهم نم لقأب اهجوزتي نأب تيضر اذإ
 .هرجح ىف نه نم جيورتلا ىف نويلع فرصتي ىتاللا راغصلا دارملا نأ انملعف « اهيلع

 ىلو جيوزت زاوج تبث امل و : اهاضر هسفن نم اهج وز ةريبكلا ىلول
 . اهاضرب هسفن نم اهجوز. نأ ةريبكلا ىلول نأ ىلع لد هسفن نم اهايإ ةريغصلا

 نوكي ناب « ًادحاو نوكي نأ زوحي ةأرملا و جوزال دقاعلا نأ ىلع ًاضيأ لدي و

 حاكنلإ بجوملا نوكيف «هسفن نم اهجوزي نأ ةريغصلا ىلول زاج امك « امل اليكو

 هل زاج نيريغصل ًايلو ناك اذإ هنأ ىلع آضيأ لدي و . ًادحاو هل لباقلا و

 هوجولا هذه نم ةلاد ةيالاف : صاصحلا لاق . هبحاص نم اهدحأ جوزي نأ

 .دحلا و بألا ريغ اهجوزيال ةريغصلا نإ : هلوق ىف ىعفاشلا بهذم نالطب ىلع

 . اهم رضحم ريغب اهاضرب اهجوزرتي نأ ةريبكلا ىلول زوحيال هنإ : هلوق فد
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 ال اليك و دحاو لجر نوكي نأ زوميال 7 ٤ لو غ ليو

 روال نأ بجو لام حاكنلا ىف ناك امل : ليق نإف . اهيلع حاكنلا دقع ىف ًاعيمج

 ريغ نم حاكنلا يف تبغي كاملا نإ + انلق لال ى فرضت زغال نه قع

 نأ ىعفاشلاو أكلام مزلي و «لاملا ىن ةيالولاب هيف هل رابتعا الف « ةيمسن

 . لاملا ىف اهيلع هلل ةيالوال ذإ « ةريبكلا ركبلا هتنبال بألا جيوزت اريج

 : انياحصأ لاق امنإ و : ىلوب سيل هنأل ةريغصلا جيوزت ىصولا زوجمال

 : مس و هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لبق نم ةريغصلا جيوزت ىصولل زوحبال هنإ

 اهنأل نايلو اهف معلا و خألا امأ و ؛ ىلوب سيل ىصولا و « ىلوب الإ حاكنال»

 لاق . ىصولا ىلع عقبال و « تابصعلا ىلع عقي ىلولا مسا و « تابصعلا نم
 . همامعأ ىني هب دارأ هنإ : ليق « ىئارو نم ىلاوملا تفخ ىنإ و » : ىلاعت هللا

 لدي و :ةنسلا قيرط نم هليلدو هيلو هنأل ةريغصلا همع ةنبا جوز نأ معلل

 نب هللا دبع ىنربخأ : لاق قاحسإ نبا ىور ام ةنسلا قيرط نم هيلع
 يفا درع نع ميتال يدرك جواك قيما هيو مرح ناو ركب نأ

 اهنبا ةملسمأ لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوز ىذلا ناک » : لاق دادش

 «ناريغص نايبص امهو ةزمح تنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجوزف « ةملس
 ةملس تيزج له : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « اتام ىتح اعمتجم ملف
 ىلص هنأ اهدحأ : نيهجو نم انركذ ام ىلع ةلالدلا هيف و « همأ ىايإ هحيوزتب
 ريغ جيوزت زاوج ىلع لدف « دجالو بأب سيل و اهجوز مس و هيلع هللا
 و كلذ لعف اهل مس و هيلع هللا ىلص ىلا نأ ىناثلا و . نيريغصلل دحللا و بألا
 . هعابتا انيلعف « هوعبتاف » : ىلاعت هللا لاق دق

 : نيريغصلا جيوزت ىضاقلل نأ ىلع لديف : نيريغصلا جيوزي ىضاقلل
 . اهنيب قرفيمل ًادحأ نأل « ءايلوألا رئاسل زاج ىضاقلل كلذ زاج اذإ و
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 نم انوكيمل اذإ دحلا و بألا نأ ىلع عيمجلا قافتا رظنلا ني نم,

 نم لكف 5 ثارعىملاب ةفقحتسم ةيالولا هذه نا ىلع لدف ( اج وز ثا رعملا ف

 :'ةفينحوبأ لاق كلذل و . برقألاف برقألا جوزي نأ هلف ثاريملا لهأ ر نع
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 لهأ نم مال « مهنم برقأ نكي مل اذإ اوجوزي نأ ةالاوملا لومو مالل نأ

 ثارعملا مدع عم نيريغصلا مك دنع جوزي مك احلا نإف : ليق نإف . ثا رملا

 ايف نيملسملا ةعاج ماقم مئاق مكاحلا نإ : انلق . بسنلا قيرط نم ةيالولاو

 . نيريغصلا ثاريم لهأ نم مه نيملسملا ةعاج و « كلذ نم هيف فرصتي

 هنآل « هئاريم لهأ نم مهو ءممحل ليكولاك وه ثيح نم ةيالولا ىحتساف

 . نوملسملا هثرو هباسنأ ىوذ نم هل ثراوال و تام و

 نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىو : فالخ الب ةريغصلا هنبا جيورت بألل

 ءايلوألا رئاس جيوزت زاوج ىلع تلد ثيح نم « ةريغصلا هتنبا جيوزت بألل

 نم فلحللا و فلسلا نيب ًافالخ كلذ زاوج ىف معنال و . ءايلوألا برقآ وهو

 ءابالا جيوزت نأ ةمربش نبا نع ديلولا نب رشب هاور ًائيش الإ راصمألا ءاهقف

 بمذملا اذه نالطب ىلع لدي و . مصألا بهذم وه و « زوحيال راغصلا ىلع
 بت را نإ مكئاسن نم ضيحلا نم نسني ىناللا و » : ىلاعت هلوق انركذ ا١ ىوس

 نم ل ىلإ ةنيخبلا قالط ةحصب مكحف « نضحي مل ىئاللاو رهشأ ةثالث نوتدعف ْ

 ماس و هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيلع لدي و . حيحص حاكن ى الإ عقيال قالطلا و

 . هنع هللا ىضر قيدصلا ركبوبأ هايإ اهجوز « نينس تس تنب ىهو ةشئاع جور

 مس و هيلع هللا لص ىنلا نأل « غولبلا دعب اه رايخال نأ ربخللا اذه ىوح دقو

 ىر ةديرب ريخ اك اهريخل ًازايخ املناكول و) غولبلا دعب اهريخي م

 . ( اهنع هلا

 مكا تاطاماو + ناه هنلوقو :ةنيوطتلا ىلإ رظني نأ بطاخلا
 . نميلإ مكسفنأ تلام و « مكسفنأ نهم باطتسا ام هانعم : لاقب نأ ىلدألا#
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 لب عبرأ ىلع اوديزنال * لاقي نأ بساني ًاضيأ و . انزلا ین هعوقو نم عنمأ

 بطاخلل نس اذهل و . نهدوجو لق تابوغرملا نإف «٠ تابوغرملا ىلع اورصتقا

 زاوجي : دؤاد لاق و « ًاعاجإ حاكنلا لبق اهيفك و يا ني

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق رباج نعو . نيتأوسلا ىوس اهدسج رئاس ىلإ رظنل

 هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف ةأرملا مكدحأ بطخ اذإ و : لسو هيلع هللا

 تبطخ » : لاق ةبعش نب ةريغملا نعو . دؤادوبأ هاور « لعفيلف اهحاكن ىلإ
 ءال : تلق ؟ اهيلإ ترظن له : ملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر یل لاف ةأرما

 ‹ ىذمرتلاو ‹ دمحأ هاور . « اكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظناف : لاق

 ذبانم دؤاد لوقو . 5“ : ۳ ىرهظملا ) ىبرادلاو « هجام نباو ٠ ىناستلاو

 ‹ ًاقلطم حاكنلا لبق اهيإإ رظنلا ةهاركب لوقلاك . عاجإلاو ةنسلا لوصأل

 عيبلا دنع ةجاحلل رظنلا زاوج ىلع عاجإلاو ثيدحلاب نوجوجحم هب نولئاقلاو
 ‹ طارتشالا مدع ىلع ررهسجلا ؟ ال مأ ةرملا اضر طرتشي لهو . ءارشلاو

 ‹ ةلفغلا عم رظنلا ةهارك كلا نع و « اضرلا مدع و ةلفغلا عم رظنلا لجرلل لب

 رثك نسحتسا و « اهاضرب الإ اهيلإ رظنلا زوجيال هنع ةفيعض ةياور ىو

 فالخب « ءاذيإ ريغ نم اهكرت اههرك نإ ىتح ةبطخلا لبق رظنلا اذه نوک
 . ۷١ : 5 ) حورلا ىل اذك . ىنحيال امك ةبطحللا دعب اهك رت اذإ ام

 قوفام جوارتي نأ زوجمال : ةلئسم : عبرألا قوف جوري نأ دحأل زوجم ال

 سانلا ضعب نع كح و «نيملسملا روهمج و ةعبرألا ةمنألا دنع ءاسنلا نم ةعبرألا
 نم مكل باط ام اوحكناف » : ىلاعت هلوق نأل « رصحالب ءاش ددع ىأ ةحابإ
 ولا اول د وح وا اوال
 هحابإ ىنعملاف ًاديق هنوك انملس ول و . ًاثالث ونيتبرق و ةبرق تئش اه رحبلا اذه

 اع نبال 19 وج مارو تالل و ل نيتك لاحم دانا نم بال اشتاك



 - AY - نآرقلا ماكحأ

 کش

 ل

 ىرت الأ . موهفملاب ةربعال و « ددعلا موهفمب الإ عبرألا ىلع داز اع مكحلا ىن

 « عابر و ثالث و ىنثم ةحنجأ ىلوأ السر ةكئالملا لعاج » : ىلاعت هلوق نأ
 ةعبرأ ىلع ةدئاز ةحنجأ اذ الوسر ةكئالملا نم لعجممل ىلاعت هنأ ىلع لديال

 ةئام تس هل و ليئاربج ىأر مس و هيلع هللا ىلص هنأ حص دق و فيك ؟حانج
 مكل لحأ و » : ىلاعت هلوقل « مومعلا ىلع لحلا حاكنلا ف لصألاو ؟ حانج

 نم تانصحملا و تانماوملا نم تانصحملاو » : ىلاعت هلوق و « مكلذ ءارو ام

 و « ًاعست جوزت مس و هيلع هللا ىلص هنأ حص دق و . « باتكلا اوتوأ نيذلا
 . ليلدب الإ ةيصوصخللا مدع لصألا

 نأ ىور : ىوغبلا لاق « ثراحلا نب سيق ىف تلزن ةيآلا نإ : انلو

 لوسر هل لاق ةيآلا هذه تلزن الف « ةوسن ىئامن هتحم تناك ثراحلا نب سيق

 لوقأ تلعجف : لاق . ًاعبرأ كسمأ و ًاعبرأ قلط مس و هيلع هللا ىلص هللا

 ناكف . « ىلبقا : ىنم تدلو دق ىتللو « ىربدا ةنالفاي : ىنم دلت مل ىتلا ةأرملل
 رهظف . ىلاعت هللا دارع معأ وهو <« ةيآلل ًانايب لس و هيلع هللا ىلص ىننلا نم

 اذإف » : هلوق ريسفت ىف انركذ امك قييضتلا و ةمرحلا حاكنلا ىف لصألا نأ

 . نهرابدأ ىف ءاسنلا ٍنايتإ ةمرح ةلئسم ىف « هللا مك رمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت

 ءاروام مكل لحأو » : ىلاعت هلوق و « عونمم لحلا هيف لصألا نإ : ليق امو
 ‹ تاروكذملا نم نه ريغ و تاهمألا نم تامرحملا ءاروام هب دارملا « مكلذ

 . نهنم ةدحاو لك لح ىلع لب ؛ ًاصوصخال و ًامومع ددعلا ىلع لديال !ذ و

 عمجلاب عمجلاا ةلباقم نإف ةيآلا « تانموملا نم تانصحملاو » : هلوق اذك و

 اوحكناف » : ىلاعت هلوق ىأ ةيآلا نأ رهظف . داحآلا ىلع داحآلا ماسقنإ ىضتقي

 «للحلا ددعلا نايبل الإ تقيسام ( عابر و ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام

 انه مركذ ناكف <« ةنس و ًاباتك اهوزن لبق فرع هنأل ؛ للا سفن نايبل ال

 ددعلاب ديقملا للا نايبل ىه وأ < هيلع لحلا رصق نايبل الإ سيل ددعلاب ًاديقم
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 لالحإلا وه و لماءلا ىف ًاديق نوكيف ؟ باط امن لاح وهو فيك . ًاقلطمال

 . « اوحكناف » نم موهفملا

 نأ رمع نبا ثيدحب تبث ءاسنلا نم عبرألا قوف ام زاوج مدع ًاضيأ و

 « هعم نملسأت « ةيلهاحلا ىف ةوسن ةرشع هلو ملسأ ىفقثلا ةملس نب ناليغ

 هاور . « نهرئاس قراف و ًاعبرأ كسمأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 ةيواعم نب لفون ثيدح و . هجأم نباو « ىذمرتلا و « دمعأو « ىعفاشلا

 : لاقف لس و هيلع هللا ىلص ىنلا تلأسف « ةوسن سمح ىتحت و تملسأ » : لاق

 نيتس ذنم رقاع ىدنع ٩ نوهمدقأ ىلإ تدمعف . ًاعبرأ كسمأ و ةدحاو قراف

 ىف سانلا ضعب لوقو ٠ عاجإلا دقعنإ عبرأ ىف لحلا رصح ىلعو

 دقف ؛ ًاضيأ عدبلا لهأ نم دحأ ميمعتلا ىلإ بهذي و <« لطاب عاجإلا ةلباق»

 عاجإب نوجوجحم مه و « عست ىف ضفاورلا و ةرشع نامث قف جراوحللا هرصح

 فطعلا لجأل ةيآلا هذبب تاحوكنملا نم ًاعست ضفاورلا زاجأ امنإو . مهمدقت نم
 و ًاعبرأ و ثالث و نيتنث اوحكناف ةيآلا ىنعم : اولاق < عمجلل ىه ىلا واولاب

 الك و . ىنعملا راركت ىلإ ًارظن ةرشع نامث جراوحلا زاجأ و < عست كلذ عومجم

 و ىتتم نألف .جراوحلا لوق امأ . ةيبرعلا نؤناق نع ناجراخ نالطاب نيلوقلا

 رركمل ال « هلباقي ام ءازإب دح ىلإ فقتال رركم ددع نع لودعم ابتاوعخأ

 لك ذخأيل هانعم ناك ىنثم مهاردلا هذه نم اوذخ ةعامجلل : لاق نف « نيترم

 ؛ مهارد ةعبرأ اهنم اوذخ ىنا سيل و « نيمهرد نيمهرد اهنم مكنم لجر

 روصتيال ذإ « عابر و ثالث و ىنثم اوحكناف ىنعم ميقتسيالف كلذك ناك ول و
 ام امأ و . ةرشع نامث وأ عست وأ عبرأ وأ ثالث وأ نيتأرما حاكن سانلا عيمجل
 غيلبلا فرع ىن هنألف « لجر لكل عست ةحابإ اهب دارملا نإ ضفاورلا تناق

 زوجي هن عملا لب ؛ یال اك عبرأو ثالثو نيتنث ظفلب عسنلا ىنعم ىدؤويال



۹ - 

 0 52008 اذكو «ثالث حاكن دحأ لكل زوجي انو م نيش ماك وت لك

 وا + فرعنا نيا لا ٠ الا ٣ )ر ىرهظملا نم ىبتنا . عبرأ حاكن دحأ
 e ةوسن عست اوحكناف :مالكلا ريدقت ناكل ةوسن عست دارملا ناك
 . ۳۰ : )١ یہتا نآ رقلاب قيليال ىذلا نایبلا كليك ر نم اذه و . ةا

 لسأ اذإ : ةلئسم : ناتخأ وأ عيرأ نم رثكأ هتحتو مسأ نم مكح
 نه وأ هعم نملسأ و اهتنب و مأ وأ ناتخأ وأ عبرأ نم رثكأ هتحت و لجرلا
 راتخي هنإ : نسحلا نب دمحم و ءدمحأ و « ىعفاشلا و « كلام دنعف « تايباتك
 ناك نإ : ةفينحوبأ لاق . ةدحاو اهوحن ونيتخألا نم و « ًاعبرأ رثكألا نم
 حاكنف بقاعتلا ىلع ناك نإو « نبئيب و هنيب قرف ةدحاو ةدقعب نهجوزت
 را ىلع ةدايزلا وأ عمدا هب عقوف رخأت نم حاكن و « زئاج ةقبس لحي نم

 . ةرهاصملا ةمرحل اهنم ةدحاو هل لحيالف اهب لحد اذإ اهتنب و مأ ىف الإ « لطاب

 ءلاحشلا ثيدحو ثيداحألا نم انركذ امو : ىرهظملا ريسفتلا بحاص لاق

 . نانخأ منتو تملسأ ىفإ هللا لوسر اب : تلق : لاق هيبأ نع ىمليدلا زوريف نا
 روهمجلل ةجح هجام ناو <« دؤاد وبأو « ىذمرألا هاور « تئش اأ رتخا » : لاق

 « اف ةفينح ىلأ ىلع مه ةجح ال : تلق . ( 9 : ۳ ) ىهتنا ةفينح ىنأ ىلع

 ناك تقو ىف ناك مسأ نيح هدنع نك ىلا ةوسنلل ناليغ جيوزت نآل
 كئنيح ةدحاولل نكي ملر . تباث هيلع حاكنلا و ازئاج ددعلا كلذ جوز

 نهجو زت دق هنوكب حيرصتلا درو دق و «هلثم ةرشاعلل ام الإ حاكنلا توب نم

 ىواحطلا دنع ىره زلا نع رمعم نع ةبورع ىنأ نب ديعس ثيدح ىف ةيلهاجلا ف
 ًايراط اکح كلذ ناكف < عيرألا قوق ام مرت لج و.زع هللا ثدحأ مث « هريغو

 اس و هيلع هللا لص ىنلا هرمأف « ناليغ حاكن ىلع ةثداح هتمرح هب تأرط

 كلذك و « كلذ ىوس ام قرافيو هللا هحابأ ىذلا : دعلا ءاسنلا نم كسم نأ كلذل

 ةوسن رشع جوزت نم امأف : اذه ى نالوقي هللا اهمحر نسويوبأو ةفينحوبأ
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نهلع حاكنلا دقع امنإ هنإف ةدحاو ةدقع ىف عبرألا زواج ام هللا مرمت دعب
 ًادقع 

 هنم مرحم محر تاذ جوزت ول هنأ ىرتالأ . حاكن كلذب هل تبثيالف « ًادساف
 ىف كلذل هدقع ناك نإ و هنحن رقتال اهنأ لسأ مث كرشم وهو برحلا راد ىف

 تاحاكن مكح ىلإ هيف همكح در اذه ناك الف ؟ كرشم وهو نرحلا راد
 ةوسن رشعلا ىف همكح ًاضيأ كلذك ناك مالسإلا راد ىف نودقعي امف نملسملا

 نيملسملا مكح ىلإ كلذ ىف همكح در برحلاراد ىف كرشم وهو نهجوزت ىاللا

 راتخي نأ هل و لطاب نهحاكنف ةدحاو ةدقع ىف نهجوزت نإف ؛ مهتاحاكن ىف

 قرفتم دقع ىف نهجوزت ناك نإ + « نبلع حاكنلا ديدجتل ءاش عبرأ ىأ نہنم
 . نه رئاس حاكن لطبو نهنم لرأآلا عبرألا حاكن زاج

 ثراحلاو « ةيواعم نب لفون ثيدح ىف ىرجم لامحالا نم كلذ لشم و
 اص هللا لوسر ىنرمأف « ةوسن ىنام ىدنع و تملسأ » : لاق ءآضيأ سيق نب
 نهجوزت دق هنوكل نبف هريخ امنإ و . ؛ انيرأ نم راتخأ نإ لو هيلع نا
 لوسر نوكي نأ ًاضيأ زوج دقو . عبرألا زواج ام هللا مرحت لبق ةيلهاجلا ىف
 ًاعبرأ نهنم رتخا ىأ « ًاعبرأ نهنم رتخا» هل هلوقب دارأ لسو هيلع هللا ىلص هللا
 كلذك و .نيينعملا نيذه نم دحاو ىلع ثيدحلا ىف ةلالد الو ‹ نهجورتف

 ىلص هللا لوسر نوكي نأ لمنحي هيبأ نع ىمليدلا زوريف نب كاحضلا ثيدح
 0 لبق ةيلهاجلا ىف ناك هحاكن نأل هريخ امتإ ملسو هيلع هللا
 ىلإ بهذ دقو . ناليغ ثيءاح ىنعم لثم هانعم نوكيف نيتخألا نيب عمجلا
 تا جرحخأف « نس ٠دقتملا ضحب فسويوبأ و ةفينحوبأ هيلإ بهذ
 ١149(. : 7) ىنا « ةعبارلاو ةئلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ذخأي و : لاق ةداتق نع

 و . اهم قحلتلف ننسلا ءالعإ ىف اهلع مالكلا ىتتاف دق ةلثسملا هذه و

 ل ل ل رت

 عجا رلف كلذ ف طيسلا درأ نم ‹ نثدحللا دعاوق ىلع عاطقنالا و لاسرإلا
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 : ۲ )ر یواحطلل راثآلا ىناعم حرش و ۰ م۱ ء :٠٠١۰٠ ۲) ريبحخلا ضيخلتلا
 . ملعأ ىلاعت هللاو م ۹ < ١ع

 نأ دعلل زوجمال : ةلئسم : نيتأرما نم رثكأ جوتي نأ دبعلل زوج ال

 جوتي : ةعيبر و « داواد و « كلام ةلاق و « ةثالثلا دنعنينأ رما نم رثكأ جورتب
 رارحألاةيآلا هذبم نوبطاخلا : انلق . ديبعلا و رارحألا ةيالا هذه لومشل < ًاعبرأ

 تكلمام وأ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف » : ةيآلا رخآ ليلدب ؛ ديبعلا نود

 هللا ىضر رمع نع قيقحتلا ف ىزوجلا نبا ىور و . ديبعلل كلمال ذإ « مكنامأ
 اذك و . «نيتضيح ةمألا دتعت و « نتقيلطت قلطي و نيتأرما دبعلا حكني ١ : هعنع

 نبا لاق . « ًافصن و ًارهش وأ نيرهشف ضيحت نكتمل نإف » داز و ملاعملا ىف ىوخبل

 نأ مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر باععأ عمجأ : مكاحلا لاق : يزوجلا

 ىرهظملا نم ىهتنا ىقهبلا و « ةبيش ىلأ نبا هاور .نيثأرما نم رثكأ حكنيال دبعلا

A)نباو ىقہبلا هاور ام هيوقي رمع رثأ : لينلا ىف ىناكوشلا لاق : تلق  

 حكنيال هنأ ىلع ةباحصلا عمجأ » هنأ ةبيتع نب مكحلا قيرط نم ةبيش ىأ

 و رمح و ىلع نع كلذ ىور نأ دعب ىعفاشلا لاق و . « نتنا نم رثكأ دبعلا

 هجرخأ و . « فلاخم ةباحصلا نم مهل فرعيال هنإ » : فوع نب ناحرلا دبع

 مه ريغ و « نسحلا و « ىبعشلا و < ءاطع : نيعباتلا ريهاج نع ةبيش ىلأ نبا

 م 54 + داو ىف

 هللا هقزر نم ىلع نببلا نم : هل نآ رقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا لاق و

 « عيرأ حاكن ىف ةبآلا هذه ىف هل لخذمال دبعلا نأ هللا باتك ىف اههف ىلاعت

 “ كلذ نم “ىش دبعلل سيل و « ىصوت و ىلوت و كلم و ىلو نمل باطخ اهنأل

 اذإ حكني « مهرظن تحت ماتيألا نولي نيذلا نيكلاملا رارحألا تافص هذه نأل

 ؛ نيتنثا الإ حكنيال : ( روهمجلا و ) ىعفاشلا لاق مث . دارأ اذإ فقوتي و ىأر

 ليلد نم عب أ جونرتي : هيلوق روهشم ىف و « هيتياور ىدحإ ىف كلام لاق هب و



 و . رخآ

 00 مكل باط ام اوجكناف » : ىلاعت هلوق : صاصملا لاق و

 هل زوجمال هنأ ءاهقفلا قافتال حاكنلا دقع كلمال دبعلا نأل « رارحألاب صتخم

 ولو « هيلع زاجل هراك وهو ىلوملا هجوز ول و « ىلوملا نذإب الإ جونرتي نأ

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقو . هحاكن زجب مل ىلوملا نذإ ريغب وه جوزت

 هللا برض » : ىلاعت هللا لاق و « رهاع وهف هالوم نذإ رغب جوزت دبع اأ و

 نكي مل حاكنلا دقع كلمال دبعلا ناك ايلف . « 'ىش ىلع ردقيال اك ولم ًادبع الشم

 نع ىور دق و . رارحألا ىف ةيآلا نوكت نأ بجوف « ةيآلاب باطحللا لهأ نم

 مهئارظن نم دحأ نع ىورءالو « نتتنثا الإ جونرتبال دبعلا نأ ةباحصلا نم ةتس
 : لاق ةبتع نب هللا دبع نع راسي نب ناملس ىور دق و . هملعن اف هفالخ

 ةمألا دتعت و «نيتقيلطت قاطي و «نيتنثا دبعلا حكني » : باطلا نب رمع لاق
 رمح نع نيريس نبا و نسحلا ىور و . « فصن و رهشف ضحت مل نإف « نيتضيح
 رفعج ىور و . «نتأرما نم رثكأ هل لحال دعنا نإ » فوع نب ناحرلا دبع و

 مش و نتا قرف مكني نأ ديلا زروال لاق ابلغ نأ هنييأ نع دع نب

 داح ىور و . «نعتنثا دبعلا جونرتي » : لاق سابع نبا لضفلا نع مكحلا نع

 ىور و . «نيتنثا نم رثكأ دبعلا حكنيال » : الاق هللا دبع و رمع نأ مهاربإ نع
 ا ا ا

 . هانركذ ام ةباحصلا عاجإب تبث دقف . نتتنثا قوف ءاسنلا نم عمجال دبعلا

 اخ ناك تا ا ا عووومتإ + لاق ير و
 ‹ نيريس نبا و « مهاربإ و « نسحلا نع انلوق وحن ىور دق و . ةباحصلا عاجإب
 . ىبعشلاو « ءاطعو

 : لاق ءادردلا ىلا نع بهو ىلأ نع ةزمح نب ىحن ىور : ليق نإف
 . ىأرلا ةعيبر و « ملاسو « مساقلاو « دهاجم لوق وه و . «ًاعبرأ دبعلا جوزتي »
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 3 بهو وبا وهو 5 لوهجم لجر هيف ءادردلا ىا ثيدح دانسإ : هل لبق

 و مهلبواقأ انركذ ںیدلا ةمئنآلا لوق ىلع هب ضارتعالا زج مل تبث ولو
 عاجإ نيعراتلا ءاهتف هلج نم وه ر مكحلا ركذ دقو <« م كلذ ضافتسا

 ىهتنا نتنا نم رثكأ جوزرتبال دبعلا نأ لس و هيلع هللا ىلص هللا لور باعصأ
 د ساس

 راصتقالا قيلعت : ةلئسم : هريغل نونسم و قئاشلا ىلع نبع ضرف حاكنلا
 ءادأ ىلع ةردقلا دنع هنأ ىلع لدي روجلا فوخ ىرستلا وأ ةدحاولا ىلع

 ىلع حاكنلا و « حاكنلا ىف راثكإلا لضفألا نهنيب لدعلا و تاجوزلا قوقح

 نونسم قئاتلا ريغ ىلع و « ةقفنلا ىلع ًارداق ناك نإ ًاعاجإ ننع ضرف قئاتلا

 : لاق دوعسم نبا نع . قوقحلا ءادأ ىف رصقتلا و ةنتفلا فخم مل ام بحتسم

 مکنم عاطتسا نم < بابشلا رشعماب » : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 قفتم « ءاجو هل موصلا نإف « موصلاب هيلعف عطتسي مل نم و « جورئيلف ةءابلا

 موصأ ىنكل » لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع س أ نع زيحيحصلا قو . هيلع

 : لاق سنأ نع و« ىم سيلف ىتس نع بغر نف ٠ ءاسنلا نوزتأو رطفأ و

 ًاذيدش اين لتبتلا نع ىهني و هابلاب رمأي مس و هيلع هللا لص هللا لوسر ناك

 هاور « ةمايقلا موي ممألا مكب راكم ىنإ ؛ دودولا دولولا اوجو زن » : لوقيو

 : دلاخ نب فاكعل لاق لس و هيلع هللا لسص ىنلا نأ رذ ىنأ نع و . دمحأ

 .ثيدحلا « مكبارغ مكاتوم لذارأ و ‹« مكبارغ مك رارش «حاكنلا انتنس نإ ١

 هذهب ًاكسمت قافنإلا و ىطولا ىلع رداقلا ىلع نيع ضرف حاكنلا : دؤاد لاق و

 : ؟ ) ىرهظملا ىف اذك . للعأ هللا و . « ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف » ةيالا

 ةلالد الف « یاتیلا حاكن ىف طاقسإلا مدع ةفاخمب ديقم هيف رمألا : انلق . ٠١(

 . مهفاف نيخيشلا دنع سنأ
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 مامإلا لاقو : لدعلا مدع فخم مل نمل دحاولا ىلع ةدايزلا بابحتسا

 ص ةيدمحألا ) اهبابحتسا ىلع اليلد دحاولا نود نينثإب ةيادبلا ىف نإ : دها لا

 ىلع ةدايزلا بابحتسا ىلإ ةراشإ امف نإ : مهضعب لاقو : حورلا ىف و ۸

 قلع و « ةدايزلاب رمألا مدق هناحبس هنأل « لدعلا مدع فخي مل سل ةدحاولا

 حصو تاجوزلا تفلتئا نإ ةدايزلا ىليحأ امايو لدعلا مدع فوخب ةدحاولا رمأ

 ! ىرمعل اذهو .: تاك رحلا رئاس نيب نم مضلاب ًابرعم ةينثتلا دعب ثنؤملا عمج

 . قونألا ضيب و « رمحألا تيربكلا عم. زعأو « ١( ) قويعلا نم دعبا

 نفسلا ىهتشت ال امب حايرلا ىرجت هكر دي ءرملا ىنمتي ام لك ام
 .(١اله:54)

 نم ًاعبرأ جوتي نأ رحل : ةلئسم : ءامإلا نم ًاعبرأ جوري نأ رحل

 ٠ ةدحاو الإ ةمألا نم جونرتيال : هللا همحر ىعفاشلا لاق و < ءامإلا و رئارحلا

 هيلع ةجحلاو . ( ةرورضلا ردقب ردقتي ىرورضلا و ) هدنع ىرورض هنأل

 ثالث و ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف » : ىلاعت هلوق نم ) انولت ام

 . ةيادهلا ىف اذك « راهظلا ىف امك .ءاسنلا مسا اهمظتني ةحوكنملا ةمألا ذإ .( « عابر ر

 دوجو عم ةمألا جيوزت زاوج ىلع نيهجو نم ةلادلا ةيالا هذه توح دقو
 و « ءاسنلا نم مكل باط ام » : ىلاعت هلوق مومع اه دحأ : ةرحلا ىلإ لوطلا
 : ىلاعت هلوق ىناثلا و . نويلع ءاسنلا مسا عوقول « ءامإلاو .رئارحل لماش كلذ

 جيورتلا ى رئارحلا نيب و نهنيب رييختلا ىضتقي كلذو « مكنامبأ تكلم ام وأ »
 باطام » : هلوق ىلع افطع « مكناميأ تكلم ام وأ » : هلوق نوكي نأ ىلع )
 : ىلاعت هلوق ةلالد انم دق دقو . ( نحال ام دعبلا نم هيفو « ءاسنلا نم مكل

 هيلع لدي.و . ةرقبلا ةروس ىف كلذ ىلع « ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو »

 كلذ و « مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل لحأ و » : ىلاعت هلوق ًاضيأ
 س ل ا ل س

 )١( ةرجملا فرط ف ضم ريغص مجن .



 لح ى 48 ت نآ رقلا ماكحأ 2
 ىف اذك . ةلالدب الإ هصيصخت زئاج ريغو <« ءامإلاو رئارحل لماش مومع
 حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نم و » : ىلاعت هلوق و . ( 51 : ١ ) صاصخلا
 ءاش نإ ىتأيس اك « ًاصصخم حلصيال ١ مكناميأ تكلم ام نف تانمؤملا تانصهملا
 7 . ىلاعت هللا

 متفخ نإف » : ىلاعت هلوقو : ضرف ةبوستلا و تاجوزلا نيب مسقلا
 قوقح ىف ةيوسنلاو تاجوزلا نيب مسقلا ىف هانعم : انثاملع لاق ٠ اولدعتال نأ
 ردقي و هدمتعي مس و هيلع هللا ىلص ىنلا ناك دقو « ضرف وهو < حاكنلا
 ليع م ركلا ملسلا هبلق دجو و لاعفألا ىف كلذ نم رهاظلا لعف اذإ لوقيو هيلع
 ىنعي « كلمأال و كلمت ابف ىنملتالف « كلمأ ايف ىتردق هذه مهللأ » : ةشئاع ىلإ
 امل « كلذ نع هبلق فرص ًادحأ فلكي مل ىلاعت و هناحبس هللا نأل « هبلق
 ىلع هرسيتل رهاظلا لادتعاب قلحللا ذخأو . ةردقلا تاف امبرو ةقشملا نم هيف
 اذإ و « لعفيلف عبرأ حاكن ىلع هتينب نم و هلام نم لجرلا ردق اذإف . لقاعلا

 نأ مولعم و . هيلع ردقي ام ىلع رصتقيلف كلذ ةءابلا ىف هتسينب ال و هلام لمتحي م
 فالخب « اهلع كلذ ناه اهنع دعق نإو نسحف اهلا نإ هنإ ةدحاو هدنع تناك نم

 عقيف ىرخألل رفوتي هنأ تدقتعا اهنع كسمأ اذإ هنإف ىرخأ هدنع نوكت نأ
 . ةفلألا بهذت و « عازرألا

 « ةعدق وأ ةديدج تناك ءاوس اندنع ضرف جاوزألا نيب لدعلاو

 نيب امأ و ؛ ءاوس ىلع نتترحلا نيب ود و٠. ةيباتك وأ 5 ایٹ وأ ًاركب

 كلذو . ةمألل ثلثو ةرحلل ناثلث ًاثالثأ اهنيب لدعلاف ريغلل ةحوكنملا ةمألاو ةرحلا

 «بلقلا ةبحم ىفال + اهعم ةتويبلاو « ىنكسلاو « ةقفنلاو « ةوسكلا ىف لدعلا

 بلقلا ةبحم ىلع فوقوم كلذ نأل « عاملا ىف الو « رشبلل رودقم ريغ كلذ نأل
 ءاهقفلا هركذ اذك .بحأ ةعرقلا نكلو ءاش ةيأب رفاسي لب رفسلا قح ىفالو

 . ١١8( ص ةيدمحألا )
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KTنآل . مسقلل الو ٠ هيف أطوال قحالنعلا كلم نأ ىلع اضيأ  

 لمجف ٠ مكناميأ تكلم ام وأ ةدحاوف مسقلا ىف اولدعتال نأ مدح نإف : ىنعملا

 ,أ ًاطولا ىف قح هكلمل نوكي نأ كالدب ىتئاف « ةدحاولا ةل'رثمب هلك نمملا كلم

 ,نيفرلاب قفرلاو ةكلملا نسح بوجوب مئاق لدعلا ىف نيعلا كلم حو « مسقلا ل

 اموأ» : هلوق ناك اذإ الهو . ١۳١ ص ) ىبرعلا نبال ماكحألا ىف اذك

 , روهشملا هجولا وه اه « ةدحاو » : ملوق ىلع افطع « مكناميأ تكلم

 : ملعأ ىلاعت هللاو . حجارلا وهو

 ماب ام نام رن ارضا : اهجوزت اذإ بيثلاو ركبلا دنع مبقي مك
 جوزت اذإ راحل لاب هنأ ىلإ روهمجلا بهلف ءاهجوزت اذإ ركبلا وأ بيثلا دنع لجرلا '

 مسق مث الث اهدنع ماقأ ءاش نإ و <« هئاسن رئاسل عبس و اهل عبس ءاش نإ بيثلا

 و . مسق مث اه عبس ركبلا جوزت اذإ و « ةليل ةليل وأ موي ًاموي هئاسن ىلع رادو
 لاق : ظفلب ىراخبلا - ا ٠١ سنأ ثيدحب اوجتحا
 و .هعفر اسنأ نإ : تلق تئش ولو : ةبالق وبأ لاق . هركذف ةنسنا نم
 لك سو هيلع ا لص ىنلا نأ ةملس-مأ ثيدحبو . هوحنب ملسم هاور

 « ترد و كدنع تثلث تنش نإو « نهدنع تعبس و كل تعبس تئش تئش نإ »

 . ةصق هيف و « ملسم هاور

 نع ثيدحلا ءاج دق و اذه اولاق فيك و : هل ججحلا ىف دمحم لاق

 ا مأ ةسلس مأ جوزت نيح لس و هيلع هللا لص هللا لوسر

 و كيلع ترد تئش نإ و « نمل تعبس و كل تعبس تنش نإ » ٠ اهل لاق هنأ

 تناك نإو . ميا ىلأ نب مليهلا نع ةفينح وبأ انريخأ كلذك . « نهلع
 ىغبني امنإ ؟ نه تعبس و كل تعبس تئش نإ : لوقي فيكف اه تبجو ثالثلا
 نإ و ‹ نبلع تردو تئلث تئش نإ : لوقي نأ ال تيجو ثالثلا تناك نإ

 . لايل عبرأ نهنم ةدحاو لكل نوكي مث « ثالثلا كل نوكيف كل تعبس تش
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 اذإ ىغبنيف ٠ فيز عزا ناو ؟ يا يدق واق تحوم د ثالثلا لطي

 : لوقن انكل و « اف كشال و اهل ثالثلا نأل « عبر أ عبرأ نوكي نأ اهل عبس
 اننظ ةياورلا تفلتخاف مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا ءاج اذإ

 ةجوارتملا قح امو « ىدهأو ىنهأ وه ىذلا ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرن امو « ءاوس الإ اهل ةمرحلاب ىرخألا و

 الإ (هتمرح و اهقح ام و « بيث ىلع اركب رثآ الو اه ربغ ىلع ةجوزرتم رثآ
 : انيور انك الإ ةملس مآل لاق ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرن امو ع ءاوس

 اذهو . نہلع و كيلع ترد تش نإ و « نه تعبس و ‹ كل تعبس تش نإ

 | هانعم متيور ىذلا ثيدحلاو . متلق امم لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىلوأ
 نإو « نه تعبسو كل تعبس تئش نإ» : لاق هنأل « انلق ام ىلع اندنع

 ثيدحلا لوأ نأل « كل تنلث اك « ًاثالث اثالث ىأ « نهيلع تردو كل تشلث تش
 نإ : لاق نح نهلع هلوأ یف اليضفت اه ىري نكي مل هنأل « هرخآ ىلع لخدب
 رودأ نأ هانعم امنإ ؛ هرخآآ ىن رمألا كلذكف ؛ نمل تعبس و كل تعبس تُئش
 e نمو . . ( ۳٠۰ ص ) ًاصخلم یہتتا كب تلعف ام لثمب نہلع
 . ننسلا ءالعإ

 ىلع ًابجا و حاكنلا لعج نم ىلع ادر ةيآلا ىف نأ سيرفلا نبا ىعدا و
 نيلوصألا دنع حصيال هنأل ٠ ىرستلا نب و هنيب اف ريخ ىلاعت هنأل ء نيعلا

 نإو « بجاولا ةقيقح لاطبإ ىلإ ىدؤي هنأل « هريغو بجاو نب ريختلا
 aE SOE نع لع اله ةراالو , اا ةركدالاهكرلا
 . ربدتف « ةلمجلا ىف ىرستلا بوجو مدع ىلع قافتالا عنكو

 « تاينجلا حاكن عنم ىلع اليلد امف نأ مهضعب معزو : تاينجلا حاكن

 ريغ هب لئاقلا دنع ةفلاخملا موهفم نأ ملعت تنأ و ركذلاب ءاسنلا صح ىلاعت هنأل
1 



 : 4 ) حورلا ىف اذك « هتدئاف و ركذلاب ءاسنلا ىصيصخت ةتكن روهظل انه رتعم
 خيشلا وبأ هاور ثيدح هيفو « انج ناك سيقلب ىوبأ دحأ نإ : لیق و . ۵

 ١ . ركاسع نباو هيودرم نباو

 ىف ءاملعلا فلتخا و : ًاعرش سنإلا و نجلا ةحكانم زاوج ىف ةلئسم
 ‹ ههرك هنكل و هزاجأ هنأ هللا همحر كلام نع ءاج و « ًاعرش مهحاكن زاوج

 ؛ةداتق و « ةبيتع نب مكحلا هه رك اذكو . نجلا نم هنأ ان زلا نم ىلابحلا ىعدي الثا
 دمحأ نع ر رج نبا جرخأ و . ةاطرأ نب جاجحلا و ؛ مصألا ةبقع و « نسحلاو
 نكل ‹ قاحسإ ههرك مث نمو « هنع یہ لسو هيلع هللا ىلص هنأ قاحسإو

 ناسنإ و نجلا و سنإلا نيب ةحك انملا زوجتال : هنأ ةيفنحل ةيجارسلا ىواتفلا ىف
 هللا نأل ؛ انتمتأ نم ىزرابلا مالسإلا خيش ىتفأ هب و « سنجلا فالتخال « ءاملا
 لصح ام نجلا حاكن زاج ولف « ًاجاوزأ انسفنأ نم انل قلخ نأب انيلعنتما ىلاعت
 مكل لعج » مورلاو لحنلا ةيآ ىأ ةيآلا ىنعم : نورسفملا لاق . كلذب نانتمالا
 دامعلا نبا بوصو ؛ مكقلخ ىلعو مکعونو مكسنج نم ىأ « مكسفنأ نم

 : لاق هنأ شمعألا نع حص دقف « مهحاكن لحب زجولا حرش ىف سنوي نبا لوق
 : لاق ء زرألا : لاق ؟ مكيلإ ماعطلا بجأ ام : هل تلقف < ىنج انيلإ جوزت»
 هذه نم مكيف : تاق < ا یرآالر ر فلا ىرأ تا > هب مه انيتأف

 . «٠ انرش : لاق ؟ مكيف ةضفارلا اف : : تلق « معن : لاق ؟ اننيب ىلا ءاوهألا

 ىررقت دق : تلق . ٠١ ص) ىلا رجح نبال ةيثيدحلا ىواتفلا ف اذك
 «ضهان ليلدبالإ اهنم 'ىش لحب ىتفي الف ةمرحلا عاضبألا ىف لصألا نأ لوصألا
 . لعأ ىلاعت هللاو

 « ةلحن نهءاقدص ءاسنلا اونآ و » : ىلاعت هلوق

 ىنأ نع متاح ىنأ نبا ج رخأ « ءايلوألل باطح اذه : ةعاجو ىلكلا لاق
 ىلاعت هللا لزنأف « اهنود اهقادص ذخأ هتنبا جوز اذإ لجرلا ناك : لاق حلاص
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 اذإ ناك ةأرلل ىلو نإ * ىوقبلا لاق اذكو .. كلذ نع مهال ر ةبآلا نما

 ًابيرغ اهجوز ناك نإو < ًارثك الو اليلق اه رهم نم اهطعب ل ة ريشعلا (4 اهجوز

 : ىرضحلا لاقد . كلذ ريغ اهرهم نم اهوطعي ملو ريعب ىلع هبلإ اه ولمح

 ‹ ايب رهم ال و هتخأ آلا هيطعي نأ ىلع هتخأ اذه ىطعي ءاسنلا ءايلوأ ناك

 . ًاراغش حاكنلا اذه ىمسيو « دقعلا ىف رهملا ةيمستب اورمأو « كلذ نع اوف

 اذك و « كلام و دمحأ دنس لطاب راغشلا حاكن :ةلئسم : راغشلا حاكن

 «ىرخالا قادص ام ةدحاو لك عضب نإ :دقعلا بلص ىف لاق نإ « يعفاشلا دنع

 : لاقف قادص ريغب كتنبا ىنجوزت نأ ىلع ىتنبا كتتجوز : لاق لب كلذ لتي مل نإف

 كلامل ًافالخ « امف رهملا مزل و « ًاضيأ ىعفاشلا دنع حيحص حاكتلاف «كتجوز

 نادقعلا : ةفينحوبأ لاقو . راغشلا ريسفت ىلع ىبم فالحللا اذهو . دمحأو

 نأ ىلع ىتنب كتجوز : لاق ول و .نيتروصلا ىف اسف لثملا رهم مزلو « نازئاج

 زاج : ليقف قادصلا رك ذي مل وأ « قادص رغب : لقي مل و « كتنب ىنجوزت
 ىنب عضب نوكي نأ ىلع : هلوق داز ول و . ًاراغش نوكيال و « ًاقافتا حاكنلا

 حاکنلا ناك ًاقادص اهلعجم ملو هتنب هجوز لب ءرخآلا لبقي ملف « كتنبل ًاقادص

 . ةثالثلا ةمنألا نود ةفينح ىلأ دنع ًاحيحص لوألا و . ًاقافتأ ًاحيح

 لوسر نأ » امنع هللا ىضر رمع نبا ثيدحب راغشلا نالطب ىلع اوجتحا
 ىلع هقنبا لجرلا جوزي نأ راغشلاو . راغشلا نع ىهن مس و هيلع هللا ىلص هللا

 . ةعبرألاننسلا باحصأ ًاضيأ هاور و . « قادص (منيب سيلو « هتنب رخآلا هجوزي نأ

 هدوجول عفر ىننلا نأ جاجتحالا هجو . « مالسإلا ىف راغشال » لسمل ةياور ىو

 كلملا ديفيال حاكنلا ىف دسافلا و « هنع ىلا داسف ىضتقي ىهنلاو ٠ ىعرشلا

 نوكيف « ًاحوكنم و ًاقادص راغشلا ىف نوكي عضب لک نأب لوقعملاب و . ًاقافتا

 . لطاب وه و رهملا قحتسم و جوزلا نيب اك رتشم

 ةيفنحلا باجأو :راغشلا حاكن نالطب ىلع مصحللا ليلد نع ةيفنحلا باوج أ
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Eقادصلا نع هولخ هموهفم ىذوخأملا 1 « راغشلا ىمسم ىلا و اا  

 اع رش هيلع قدص امو ةيهاملا هذه ىنب نولئاق نحنو « ًاقادص بقا قرر

Eوه ايف ؛ ًاريرتخ وأ ًارمخ هيف ىمسملا حاكنلاك « لما  
 هت تامومعلا تضتقا لب « ىهلا هب قلعتي مل هانتبثأ امو « هتبثن مل ىهتلا قلعتم

 )٤ : ١١١(. ةيرهظملا نم ىبتنا ًاحوكنم هلك ىقبف « ًاقادص هنوك انلطبأ دقو

 ءاسنلا اوتآ و » : ىلاعت هلوقب جتحيو : اهم ولخملل رهملا لامك باجبإ

 هل رهاظلا ءاضتق ال <« اهم ولخملل رهملا و باجيإ ی چ ا

 اه ءاسنلا ةظفل مومع هب جاجتحالا أشنم ناك نإ تلق . ( ٠ ۷ : ۲ صاصخلا ر

 وللا ليت رهلا لاك مدع لس ی و ا

 نأ الإ مهللأ ؟ اهب ولخملل رهملا لاك باجيإ ىلع هب جاجتحالا حصي فيكف
 دق امبولخلا ريغ نأ الإ «نهلك ءاسنلل رهملا لاك باجنإ ىضتقي رهاظلا نإ : لاقي

 متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو ٠ :ىلاعت هلوقب هنم تصصخ
 . ملعأ ىلاعت هللاو . مومعلا تحت اهاوس ام ىقبو « متضرف ام فصنف ةضيرف ن

 « ًائيرم ًائينه هولكف ًاسفن هنم “یش د نع مكل نبط نإف » : ىلاعت هلوق

 الفل « هل اهتبهو اهئارإ لوبق زاوج هيف : اهجوزل اهرهم ةأرملا ةبه
 لاسم آلا تنمضت « هك امض تبا ناو اهر اما يع نأ نط
 ىلع نإ : اهنمو . هيف ىلولل قحال « هل ةقحتسملا ىه و امل رهملا نإ : ام
 جو زال ةحابإلاو جوزلل رهملا اهتبه اهتبهزاوج :اهنمو .هسفن نم ةبيطب اهطعي نأ جوزلا
 :رهعلا اتم زاوج ىف اض كرت و زهملا اهض لاس ىوانتا ١ اهنم و . هذخأ ىف
 . اهني قرفي مل ىلاعت هللا نأل « ضبقلا لبق رهملل اهتبه زاوج ىلع ًاضيأ لدي و

 لكألا هيف قأتي ام ىلع اروصقم سيل ؛ « ًائيرم ًائيثه هولكف و : هلوقو
 و ءالوكأم ًائيش ناك اذإ رهملا ىف ًاصاخ نوكي نأ بجول الإو قأتيال ام نود
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if f°“ . 55لمع دق : نرد هنم لوكأملا لع روصقم ريغ هنأ باطخللا موهفم نم لقع دق  E: aN 
 « هرع لود هم انو اها و

 ء اهلك روهملا ىف ماع « ةلحن نه و ل اقدص سل لونا ١ : ىلاعت هلوق نأل

 ا

 ًائينه هولكف ١ : هلوق كلذكف « هريغ نم وأ لوكأملا سدج نم تناك ءاوس

 هتضبق « ًانيد وأ ًائيع « ناك , سنج ىأ نم رهملل انتبه زاوج ىضتقا دق « ًائيرم
 « لاومألا هل ىغتبي ام مظعم هنأل ركذلاب ل اكألا صخ امو . هضبقت مل وأ
 لامت لوق ىف اک م هنود ام ىلع ةلالد هركذ قو . ناسنإل ندب ماوق هب ذإ
 مكلاومأ اولكأتالو » : هلوقو ؛ املظ ىئاثيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ »
 « متيلا لام ىف فرصتلا هوجو رئاس نع ىنا ف ىف مومع هنإف « لطابلاب مك کنید

 سيل و « ضارت نع ةراجتلا هجو ىلع الإ سانلا لاومأ ذخأ ىف ؛ ىبنلل لماش و
 . هريغ نم ةيآلا ىنعع ىلوأب لوگ الا

 ةبه زاوج ىلع ةيآلا هذه تلد دق : هنم ةءارلا و نيدلا ةبه زاوج
 ىلع ًاضيأ لدي و . ند وه و رهملل ةأرملا ةبه تزاج امك <« هنم ةءارلاو ندلا

 : هيلا نقب اكسو فق ةءارللا نإ : هيلع هل نيد نا کو ذأ
 يشو نع نأ لع لو شك نع هطقلا و ةه مكح دق ىلاعت هللا نأل

 : هناسلب لقي مل نإ و كلذ هل زئاج هنإ : هيف فرصت و هضبقف الام ناسنإل
 <« لوبقلا طرش ربغ نم هتبه وام لكأ هل حابأ دق ىلاعت هللا نأل ٠ تلبق دق

 دق : اهلوق نأ ىلع لديو . الوبق هبهو نيح هترضحم هيف هفرصت نوكي لب
 هلوقل « زئاج كلذ نإ : ةءارلا و ةبهلا تدارأ و ىرهم نع ًاسفن كل تبط

 ٠. ًائيرم ائينه هولكف اضن هنم یش نع مكل نط نإف » : ىلاعت

 ىف ءاهقفلا فلتخا دقو : اهجوزل اهرهم ةأرملا ةبه ىف ءاهقفلا فلتخا

 ‹ دمحمو < فسويوبأو « ةفينح وبأ لاقف ‹ اهجوزل اهرهم ةأرملا ةبه
 اهلقع اهل عمتجا و ةأرملا تغلب اذإ : اقا دايرا ن سلاو ةر

 : كلام لاق و . ًآبيث وأ تناك ًاركب ءاه ريغ وأ ةبهلاب الام ىف فرصتلا اه زاج
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 و تادصلا نم اوو نع واو الام ىف ركبلا رمأ زوجمال رپ چ و ج ی ی ی ا

 ن يو نم بالا ريغل زوال و + اهجوز نع وفعلا ى اهب ىلإ
 هجو تا اذإ جوزلا هرك نإ وزئاج اهمداخ و اهراد جوزلا تاذ ةأرملا عيب و

 تبهو وأ تقدصت نإ و . الام ثلث نم ناك ةاباحم هيف تناك نإف ٠ عيبلا

 اذإ ميألا ةأرملا و : كلام لاق . ريثك ال و ليلق كلذ نم زجي مل ثلثلا نم رثكأ

 قنع زوجال : ثيللا لاقو . ةنس اهجوز تيب ىف نوكت و دلت ىح ةأرملا

 محر ةلصل هنم اهل دبال ىذلا ريسيلا *ىشلا ىف الإ اهتقدص ال و جوزلا تاذ ةأرملا

 . ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي امم كلذ ريغ و

 لوق ةحصب ةدهاش « لاوقألا هذه داسفب ةيضاق ةبآلا : صاصحلا لاق
 هراكف ًاسفن هنم “یش نع مكل نبط نإف : لجو زع هلوقل « انمدق ىذلا انباحصأ

 ىف تماقأ نم نيب ال و « كلذ ىف بيثلا و ركبلا نيب هيف قرفي ملو « تيرم ًاثينه '
 الإ كلذ ىف ركبلا و ببثلا نيب قرفلا زئاج رغ و « مقت ملوأ ةنس اهجوز تيب
 . ركبلا نود بيثلا ىف ةيآلا مكح صوصخ ىلع لدت ةلالدب

 هبا رهم ر بألا ةبه كلام زاجأ و : اهجوزل هبا رهم بألا ةبه
 « هك رتب اهسفن بيطت نأالا قادصلا عيمج اهئاطعإب انرمأ ىلاعت هللا و ( اهجوزل
 رغب نهجو نم ةبآلا ىلع ضارتعا اذه و . بألا سفن ةبيط هللا طرتشي ملو
 : ىافلاو . اه زاوحل ةبآلا رهاظ ءاضتقا عم ةبهلا اهعنم : اهدحا ‹ ةلالد

 . هكرتب افن بيطت نأ الإ عيمجلا اهئاطعإب جوزلا هللا رمأ عم بألا ةبهزاوج
 انيش نه ومتينآ ام اوذخأت نأ مكل لحال و ٠ : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو

 هاا - : + يد O نأ قف ؛ هب تدتفا امف الع حانجالف  هلوق ىلإ هللا دودح ايقيال نأ 0
 ةأرلا اضر طرش دقف «ةيدفلاب اهاض رب الإ اهاطعأ امم ايش اهنم ذخأي ن 
 هللا دبع ةأرما بنيز ثيدح هيلع لدي و . ببثلاو ركبلا نيب كلذ عم قرفي مو
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 « نحيلح نم ولو نقدصت ه :ءاسنلل ل لاق ملسو هيلع ىلص ىن وعسم ب i 1 E هيلع هللا | نأ د 5 1
 ىبصف رطفلا ١ ر 7-0 7 و هيلع هللا لص نإ « e نبأ ثثيدح قو

 ١

 نيو ر نتا باو رکی ا

 ةديلو تقتعأ اهنأ اهنع هللا ىضر ةنوميم ثيدح كلذ ىلع لديو : تلق
 اناس هب هرو « كلذ ىف مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأتست ملو امل
 )١(. ىراخبلا هاور « كل ًارخ ناك كلاوخأ ىلع اهب تقدصت ول » :لاقف ‹ تقتعأ

 رسف «كلذ ىلإ دوعلل هللا ىنقفوو باتكلا اذه فيلأت ىن ةرتفلا تعقو مث )١(
 . ًابيطخ ماق و ةينس ةلفح كلذل دقعف < هرس سدق ةمألا مكح هب

 «تافرلا ىحمو تاتشألا عماج هلل دمحلأ «مح رلا ناحرلا هللا مسب : لوقأف

Muلضفأ ىلع مالسلاو ةولصلاو « تآ وه اف  
 عباونو ملكلا عماوج قوا يتلا دنع اتدس :٠ تاقولخلا فرشأو تانئاكلا

 حير نابلا تابذع تحن رام « مركلاو محلا ىلوأ هباحصأو هلآ ىلعو . مكحلا

 . مثرثو مغنلاب سيعلا ىواح سيعلا برطأ امو «مسبتو حبصلا سفنتو « ابص
 « بابسألا ضعبل هيف تعقو ةرتف دعب باتكلا اذه ريرحت ىن دوعلا ناوأ اذهف دعبو

 هدجم ماد ةمألا مكح ىديس سافنأ ةك ربب  لاعتملا هلل دمحلا و  عناملا لاز من

 ةلفح قلغنا دق ناك ام حاتتفال دقعف « لاصالا و ودغلاب همركو هربو . هالعو

 ةنس لوألا عيب ر نم .نينادلثل ةعمجلا موي نم رصعلا دعب ةكرابم ةينس

 ةغيلب ةبطخ بطخو ‹ ىرجملا نم 15١ فلأو ةئام ثالثو نيتسو ىدحإ

 هللا مادأ - هصن اذه و ء قسفلا هرونب لازأو « قتفلا اهب قترف قبسلا تزاح دق
 : هرو همرک

 ندلا راع ىلاعت هللا نذإب وه ىذلا ىتخأ نبا ىتراشإ دعب قفو ىذلا هلل دمحلأ

 ه ؛عومجا اذه فيلأتل دمحأ رفظ ىولوملاب رهتشملا« عوبتم رانا داوربو + عرش



 € ياو نآ رقلا ماكحأ

 « ًائيرم ًائينه هولكف ًاسفن هنم 'ىش نع مكل نط ناف » : ىلاعت هلوق

 كلسملا قيض ىلإ ًاراعشإ نوكيل « نبهو : لقي لو «نبط ١ : لاقامنإو

 ةبحع و سفن ةبيط هيف نكي ملام ةيفاكب تسيل ةبهلا سفن نأب بابلا اذه ىف
 . ( ٠١ ص ) ىدمحألا ريسفتلا ىف اذك « بلق

 اب ريتعيالف : تلق : فافزلا ةليل ىف اهجوزل اهرهم ةأرملا ةبه مكح

 إف كلذ جوزلا بلط دعب تبهو اذإ امسال « ةنايد فافزلا ةليل ىف رهملل
 ..مهفاف « سفن ةبيط ريغ نم ءايح هل رهملا بهتف هبلط در نم ىحتست اعر
 نأ ترهظأ مث «هبلط ريغ نم وأ ةبملا هبلطب فافزلا ةليل ىف تبهو اذإو
 بحاص لاق . ءاضقو ةنايد اهتبه ةحس ىف ةهبشالف اهنم سفن بيط نع ناك كلذ
 هنع بطت مل هنأ ملع ةبملا دعب هنم تبلط مث هل تبهو نإ : اولاق : فاشكلا
 : تلق . ًاضيأ ىدمحألا ىف اذك. . هريغو ىعشلا نع ىور امب هديأو . ًاسفن
 ال سيلف ءاضقلا ىف امأ و ؛ اندنع ةنايدلا ىلع لومحم اذهو . هابأتال دعاوقلا و
 ت س ا

 مكحلا نآرقلاب « عورفلاو هنم لوصألا ىفنحلا بهذملا دييشتل وه ىذلا ه
 و فلاوم ضرغلا اذه نيعل ًاسب رق هفنص ىذلا ننسلا ءالعإ نأ امك « عوضوم
 2 حوفشم و نورقم قيقدتلا و قيقحتلا عم ىلاعت هللا دمحب اه الك و « عونصم
 يلاعت هللا هلك < عوبطم و ىضرم و ؛ عومسمو لوبقم ةريصبلا لهأ دنعو
 نم موحرملاو « عوطقملا نم لوصوملا هيف زاتمي مويل ارخذ هلو ىل هلعجو
 دبعلا انأ و . عوفرم هركذو لاع هردق ىذلا ميركلا هيبن ةكربب ‹ عونمملا
 .ىهتلا عورشملا ريغ نم هانج ام لك هلرفغ ىلع فرشأ «هبر ةمحر ىلإ ريقفلا
 نسحأ ىف ماتلاو لوبقلاو < ميركلا هللا هجوب صولحناب باتكللو ىل اعد مث

 كناوضر و كمرك بيبآش لزنأو < ىف هءاجر و هنظ ققحف مهللأ « ميوقت |
 .نيمآ ىلعو هيلع
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 یش نع » : لاق امنو : لاق . هلل تببهو اهف عوجرو ٠ نط نإف : لقي ملو
 ىهتنا ريسيلاب الإ اهع رہ . : زوجمال : دعس نب ثيللا نع ىور و « بوهوملا ليلقت ىلع نه اثعب « اع کر

 نأ اندالب ىن ءاسنلا نيب رهتشا اف : تلق : هلك اهرهم ةأرملا ةبه مكح

 نع ناك ام ةقدصلا رخ و « لطاب ًاقلطم بحتسم اهجوزل اهرهم ةأرملا ةبه
 ينا ل اح ت ةه نر نأ الو .بوعوملا لل قه ضني ‹ ىنغ رهظ
 . لكلاب وأ رشكلاب عربتت نأ اهلف « الصأ

 زوجمال : ىعازوألا نعو :لاق :هب عربتملا بلق بيط نم عرتلا ىف دب ال
 لعل و : تلق . ( 1٠ ص ) ىبهتنا ةنس اهجوز تيب ىف مقت وأ دلت ملام اهعربت

 ةفلألاو طاسبنالا عوقو بلاغلا و « اهبلق بيط ةفرعم قيقحت دييقتلا اذه أئنم
 . اهلع ءايحلا ةبلغ بلاغلاف كلذ لبق امأو ؛ ةدملا هذه لشم ىف نيجوزلا نب

 امنإو « ةماقإلا لوط ىلعالو ةدالولا ىلع مكحلا اليس نيف ةلمشابو

 ؛ رهم ابال و ةأرملاب ًاصتخم كلذ سيل و « رهملا ةبه ىف اهبلق بيط ةفرعم رمألا كالم

 ىلص هلوقل . اهب نيعربتلا بولق بيط نم اهل دبال كلذك تاعربتلا رئاسف
 . « هنم سفن بيطب الإ ملسم أرما لام لحال الأ » : لسو هيلع هللا

 : برهوملا ليلقت بحتسملا و « اهجوزل اهرهم لك ةأرملا ةبه بحتسيال

 ل ا : هل نآ رقلا نایب ىف خيشلا لاقو

 هيلإ ترشأ و . زاوجلل ًاطرش ليلقتلا سيلف ؛ ىواضيبلا ىف اذك « بوهوما

 ردو دات رب اقا لع مااا وم ولا کک لكلا كو ا لر

 رهتشا ام نالطب نم هتركذ ام هب ديأتف : تلق . ىبتنا اه لام ال ةسفم قبتالثل

 ليلقت بحتسملا لب « ًاقلطم جوزلل اهرهم ةأرملا ةبه بابحتسا نم ءاسنلا نيب
 . بوهولا

 ىلع تهركأ نإ و : لاق :هنم ءارإلا وأ رهملا ةبه ىلع هاركإلا مكح
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iBماش طق لهو. ةبايد ىأ يا هلأ ديدع طقسيالف هنم ءارالا وأ  

 1 نارك 14 ىلع تشح ۾ رجع نإ ¢ معنف ۲ هارک الا مدع لع لا عاف 5

 هنوږدم ةهءارإ هارك الا و حصيال . ردلا ف لاق 5 هنايد اة ر م اضف طم م

 جوزلا اهفوخ . لزملا عم حصيال ءاربإلا نأل < لام وأ سفنب هليفك هءاربإ وأ

 نإو < برضلا ىلع جوزلا ردق نإ ةبملا حصت مل اهرهم هتبهو ىّتح برضلاب

 تلمع تيهو اال ةيئاخ ر هاركإب سيلف رست وأ املغ جور وأ .قالطب هدد

 هتارما عنم : ىواتفلا عمجم قو . ( اضرلا ليلد كلذ و « اهسفن ىلإ ةعفنملا

 ةبهلاف « رهملا ضعب تبهوف « اهرهم هبت نأ الإ اه-وبأ ىلإ رسملا نع ةضيرملا
 . :YY) 49 ىبتلا ةه رک ملاک اال ةلطاب

 نومنأتي اوناك ًاسانأ نأ ىرضح نع ريرج نب جرخأ ناو

 امف و « ةيآلا هذه تلزرنف « هتأرما ىلإ هقاس امم ىش ىف مهدحأ مجرب نأ

 طرشلا ىب ثيح « طايتحالا بوجو و « كلذ ىف كلسملا قيض ىلع ليلد

 : هتاضق ىلإ هنع هللا ىضر رمع بتك اذه و . ققحتي القو « سفنلا بيط ىلع
 كلذف عجرت نأ تدارأ مث تطعأ ةأرما اميأف « ةبهرو ةبغر نيطعت ءاسنلا نإ »

 هتأرما عم ىتأ الجر نأ ىبعشلا ىكحو . ( ةبهر تطعأ اهنإ اهنيمب عم ىأ) «اه
 الع اهدر : حيرش لاقف ‹ عجرت نأ بلطت یهو « هايإ اهتطعأ ةيطع ىف ارش
 تباط ول : لاق ؟ « مكل نبط نإف » : ىلاعت هللا لاق دق سيلأ : لجرلا لاقف
 نمنأل « هليقأ الو « تبهو اهف اهليقأ ١ هنعو . هيف تعجر امل هنع اهسفن
 هيلع ىذلاو . ( ءاضق ال ءاتفإ كلذ لاق ًاحيرش نأ رهاظلاو : تلق ) « نعدحب
 ركذ لب « هيف عوجرلا ال سيل جوزلل ًائيش تبهو اذإ ةجوزلا نأ نويفنحلا
 اف عوجرلا نيجوزلا نم دحأل سيل هنأ ىلع ةعبرألا ةمنألا قافتا ةريه نبا
 ءاذعبا فهو اإ اه لعلوم : تلق , ( ٤ : ١0/9 ) ىهتنا هبحاصل بهو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ءايحالو ةبهر الو « هاركأ ديك نا
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 ےس ر ن ت

 : لاق . ( ر٣٣ : و ) ىلحملا ىن مزح نا |هركذ حيرش و رم راو
 تلد هكا ورش يح وأ نب قع وع باجوا ا عيكو قي رط نم انور
 رمع نأ ىضاقلا حيرش نع ىفقتلا هللا ديبع نب دمحم وه نوع ىلأ نع ( 38م4 ۴

 اف عجرالو « هتطعأ ايف عجرت » : اهجوزو ةارملا ىف لاق باطخلا نا
Cl ESC 

 رم نک : لاق ىفقتلا هللا دبع ن دمحم نع نابيشلا ىاحسإ ىنأ نع رهسم نا

 اجو تظعأ ةا را عاق یر نيجاوزأ ن ءابقلا نإ : تناطنلك]

 هني ا ىف رض لأ تارا اد ١ هنأ ىلع ةلداع ةنيب تماق اذإ ىأ

 ىبعشلاو « حيرش نع اهب ءاضقلا حصو : لاق . (ىتأيس اك « ةبهرب هتطعأ ‹
 هتوم دعب هل تبهو ايف عوجرلاب اه ىضق ًاحيرش نأ ىّبح « رمتعملا نا روصنمو

 ىبلا ٠ اهنأ ىلع ةنيب تماقأ اذإ لب قالطإلا ىلع هنع كلذ سيلو : تلق

 نع ةملس ن دامح قيرط نم ىواحطلا ىور دقف ؛ « ةبهر وأ ًاهرك هتبهر

 ىلإ اصتخاف « اف تعجر مث « ةبه اهجوزل تبهو ةأرما نأ دمحم نع بوبأ

 ناوهالو هرك ريغ نم كلل تبهو اهابأر نأ كادهاش 0 جورال لاف « حيرش «

 لاق . ( حيممت دنس اذهو ) « ناوه و هرك نع كل تبهو دقل : اهنيميف الإر

 دعب هرك نع ال هل تبهو اهنأ ةنيبلا جوزلا لأس دق حيرش اذهف : ىواحطصلا
 هيلإ ةبملا درل كلذ ىلع هدنع تتبث ول ةنيبلا نأ كلذ لدف . ةبملا ىف اهعاجنرا «

 هتبه ىف عوجرلا بهاولل نأ هيأر نم ناك دقو <« اف عوجرلا اهل جيو
 مرحلا محرلا ىذك اذه ىف ةأرملا لعجف « مرحلا محرلا ىد نشا «

 یہا لوقن اذکھف ) ۲ : ۲٤۳ ( .

 جوز اذإ لجرلا ناك » : لاق حلاص ىلأ نع انركذ ايفو : تلق

 مراعو  .ءايلوألل ًاباطخ هلعجف « كلذ دع اوك ا ا
 نماقدص ءاسنلا مهئاتيإب اورمأ « جاوزألل باطخ وه : ةعاج لاقو

 ىرقلا لهأ نم ءالهجلا هيلع امل لاطبإ <« سفن بيط نم ءاطع ىأ ةا 5
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 نودعي الو وا رمأ ىف نولهاستي ثيح سانلا رثكأ هيلع املو < 55

 ا : مسو هيلع هللا لص ىنلا لاق دق و «مهتمذ ىف ًابجاو انبد

 عمجم ىف هجرخا یہتا ١ ناز وهف هب اهلا ینی نأ ديريال وهو قادص ىلع ةأرما

 ¢ ٤ YAS 4 ) تاقث اهضعب لاجر « ةديدع قرط نم دئاوزلا

 مهوقزراو ًامايق مكل هللا لعج ىلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو » : ىلاعت هلوق

 («افورعم الوق مه اولوقو مهوسكاو اېف

 زا لوأت : هتايح ىف هدالوأو هلهأ ىلع هلام مسقي نأ نماوملل يغبنيال

 هلام لجرلا مسقيال : لاقف <« اهتقيقح ىضتقمو اهرهاظ ىلع ةبآلا سابع

 هتأرما هيطعيف ةشيعم هل هلعجو هللا هلوخ ىذلا هلام ىلإ بمعيالو « هدالوأ ىلع

 دی ىف ام ىلإ رظني مث « هيلع نوموقي نيذلا مه اونوكيف « هينبو
 «كسعل و « ءاهفسلا هفسأ نم ةأرملاو ؛ هل الايع اوناك ذإ دعب ‹ مهلع الايع ريصي و

 هللا لاق اک « مهتيبرتو مهقزر ف مہلع قفني ىذلا وه نوكيو ‹ هحلصيل و
 ةيالا . « اف مه وقزرا و .١ : ىلاعت

 ةلالدلا هيفو : هريبدتو هظفح بوجوو «لاملا عييضت نع ىملا

 ب مانيلا هريبدت و هظفح بوجو و « لاملا عييضت نع ىلا ىلع

 (انتشيعم و ) انداسجأ ماوق لعج هنأ ريخأف « ًامايق مكل هللا لعج ىتلا و : ىلاعت
 ظفح مث « هنم ىلاعت هللا قح جارخإ هيلعف ًائيش هنم هللا هقزر نف « لاملاب

 حالصإ ىف هدابعل ىلاعت هللا نم بيغرت كلذ ىفو . هعييضت بنجنو « ىقب ام

 نم عضاوم ىف كلذ ىلاعت هللا ركذ دقو < ل

 لديو : هلثم ىلإ هب ىصويالو ٠ هيفس دی ف هلام لعجب نأ ىغبنيال

 نم دي ىف هلعجيو هلامب هتايح ىف لكوي نأ هل ىغبنيال هنأ ىلع اضيأ كلذ
 ذإ هتئرو نأ ىلع ًاضيأ لدي و . مهاشمأ ىلإ هب ىصويال نأ و « هتفص ٠
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 هرو نأ اعاش U , ىملاثأ ىلإ هب یصویال نأ ببال iT اوناک

 هظفحي علطضم « نيمأ ىلإ الإ هلام ىصويال نأ ىغبني ال هنإ ًاراغص اوناك اذإ
 نوعدي ئال : لاق ىرعشألا ىسوم ىلأ نع ةدر ىنأ نع ىبعشلا ىورو . مباع

 هللا اعد اذإف ) اهقلطي ملف قلحللا ةئيس ةأرما هل تناك لجر : مهل باجتسيالف هللا

 ىطعأ لجرو ( اهترشاعمب هسفن بذعملا هنأل 2 )١( هل باجتسيال الع

 هللا اعد اذإف ) « مكلاومأ ء ءاهفسلا اوتاؤتال و » : ىلاعت هللا لاق دقو اهفس هلام

 لجرو ( هلاحي هملع عم اهفس اهاطعأ ذإ هلام عيضملا هنأل « باحال هيلع

 طرفملا هنأل « هل باجتسيال اعد اذإف ) « هركنأف هب هيلع دهشي ملف الجر ناد

 . ( ٠١ : ۲ ) ًاصخلم صاص4لل ماكحألا ىف اذك . ( هب هللا رمأ امب رصقملا
 ىقييبلا و ٠ هحمص و مكاحلا هجرخأ و «٠ ىسوم ىلأ ىلع ثيدحلا فقو دقو

 : ") ىرهظملا فاك « هيلإ ًاعوفرم ملسو هيلع هللا ا ىبنلا نع بعشلا ىف

 .(۱۸۸ : ۲) اهطرش ىلع : لاق و «مكاحلا ىلإ ًاوزعم ىزيزعلا هركذ و . ( ٠١

 نإ : ةمركعو ربج نب ديعس لاق و : متيلا لام یف راجنالا بابحتسا

 قفنأ و هايإ هتؤتال : هناحبس هللا لوقي كدنع نوكي متيلا لام ىف ةيآلا هذه

 اذهو . اهوربدم و اهماوق مهنأل ءايلوألا ىلإ لاومألا فاضأ امنإو « هيلع

 نحل و قبس ايف باطحللا نإف ؛ اهقحاول و ةيآلا هذه قباوس بساني ليوأتلا

 نأ ىلع لديل « اهنم» : لقي ملو «ابف مهوقزراو» : لاق امنإ و ؛ ءايلوألل

 حابرألا نم مهتقفن نوكت ىتح اوحبرتتو اف اورجتت نأب مهقزرل ًاناكم اهولعمجت
 . ( ١١ : ” ) ىرهظملا نم ىهتنا . قافنإلا اهلكأيف لاملا بلص نم ال

 مهلاومأ مه دشر ال نيذلا اوتؤي نأ نع ءايلوألا ىبن : ىواضيبلا لاقو

 تحت و مهفرصت ىف اهنأل ءايلوألا ىلإ لاومألا فاضأ امنإو ؛ اهوعيضيف
 دمعي نأ دحأ لكل ىبن : :ليقو . ةرخأتملاو ةمدقتملا تايآلل مثالملا وهو «مهتيالو
 ا ا

 )١ ( ىنيزعلل ريغصلا عماخلا حرش نم رسفتلا اذه )۲ : 188 ( ٠
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 . مهيديأ ىف ام لإ رظني مث « هدالوأ و هنآرما ىطعيف لاما نم هللا هلوخ ام لإ
 ىلا مكلاومأ » :ىلاعت هلوقل قفوأ وهو « مهلقعب ًافافختسا ءاهفس مه اس امنإو

 ] ( مه رغ نود نيبطاخملل اكلم لاومألا نوك ةقيقحف ) « ًامايق مكل هللا لعج

 عم دب الو ) ًامايق مكل هللا لعج ام سنج نم ىلا اهنأب لوئوم لوألا ىلعو
 .(188:5) ىزيزعلا ىف اذك ( مكلاومأ هلوق ىف ةفاضإلا ىن زاجلا باكترا نم كلذ

 ىلص هلوق نإف « مكاحلا هحمص ىذلا ثيدحلاب ًاديؤؤم هنوك ىناثلا حجريو

 اوتوثالو : ىلاعت هللا لاق دقو هلام ًاہفس ىلا لجرو» : لسو هيلع هللا

 ةمألا رح هيلإ بهذ ىذلا وه و « باطحللا موك ىلع لدي ١ مكلاومأ ءاهفسلا
 . باوصلا و قحلاب لعأ ىلاعت هللا و . باتكلا ناجرت

 دق و « لاملا نايبصلاو ءاسنلا بهت نأ زئاج هنأ فالخ ال : لبق نإف
 الإ هنم لسو هيلع هللا ىلص ىلا هعنعب ملف نامعنلا هنبال ببي نأ رشب دارأ
 ءاطعإ عنم ىلع ةيآلا لمح زوجي فيكف : هلشم هينب راس طعب مل هنأل
 امنإو « لاملا ةبهو كيلقلا هيف ىنعملا سيل : هل ليق ؟ انلاومأ ءاهفسلا
 زئاج و « اهظفحب نيعلطضم ريغ مهو مهدبأ ىف لاومألا لعجت نأ هيف ىم
 هضبقي هنكلو « لقاعلا ريبكلا ببي امك ةأرملا و ريغصلا بهي نأ ناسنإلل
 آلا ىلاعت هللا انعنم امتإو . هعيضيال و هلام ظفحيو ؛ هيلع ىلي نم هل
 . اهريبدت و اهظفحب نلمكي ال قالا ءاسنلا و راغصلا ىديأ ىف انلاومأ لعجن نأ

 ىف اه رهاظ ىضتقا ام ىلع انلام مهئاطعإ نع ىهنلا ةيآلا دارم ناك نإف
 قافنإلاب انايإ هرمأل « تاجوزلا و ءاهفسلا دالوألا ةقفن بوجو ىلع ليلد كلذ
 نأ اهدارم نأب نولئاقلا هيلإ بهذ ام اهليوأت ناك نإو . انلاومأ نم مهلع
 .هتزاجإ ىناثلا و « مهلاومأ نم مهعنم امدحأ : نيهجو نم رخل 0 اذه و . مهلاومأ نم مهلع قافنإلاب رمألا هيف امئإف ءاهفس مه و مهلاومأ مهطعن ال
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 زاوج لع هب لدتسا نم لالدتسا لطب لاّتحالا ءاج اذإ و : تلق
 لاوقألا ىلوأ و . بابلا اذه ىف مالكلا ليصفت كل ىتأيس و «نيغلابلا ىلع رجخلا
 مكلاومأ» مك ءاهفس سانلا اہأ اوتوتال ىأ « ءاهفسلا اوتؤت الو » ةيالا ليوأت ى
 نيبملا لاومأ « مكلاومأ ١» هلوق ىف لخدف <« مهل اهضعبو مكل اهضعب « ىلا
 صوصخ رغ ( مكلاومأ » هلوق نأل ‹ ءاهفسلا لاوقاو كلذ مه اوتي نأ نع

 جرخيف ًاباطخ اموق بطاخت نأ برعلا عنمت ال و ؛ ضعب نود لاومألا ضعب اهنم

 مكلاومأ نالف اي ملكأ : اولوقي نأ وحن بيغ نع هضعبو مهنع ربخ هضعب مالكلا
 مملكأ كموق و كباحصأو كنإ ىنعمب عمجللا باطخ دحاولا بطاخيف لطابلاب
 مكل هللا لعج ىلا » هلوق ىنعم نأ ًانيب ناك كلذك كلذ ناك ذإ و . مكلاومأ
 مهركذ لخد ءاهفسلا نكل و  ًامايق مهل و مكل هللا لعج ىتلا وه امنإ ( ًامابق

 . ( ١517 : ؛ ) ًاصخلم ىربطلا نم ىهتنا « مكل » : هلوقب نيبطاخملا ركذ ىف

 ةقيقح اهنإ :اهدحأ نلوقلا ركذ دعب : هللا همحر ىبرعلا نا لاق

 نإ : ىناثلا و « هنوعيضيف هدالوأ ءاهفس هلام قئي نأ فلكملا ىبن دارملاو

 دارملا نإ حيحصلاو : هصن ام مهلاومأ ءاهفسلا ءاتيإ نع ءايلوألا ىبم دارملا

 ى ماع اذه و « ًامايق مكل هللا لعج ىلا » : ىلاعت هلوقل « عيمجلا هب

 .( ۱۳۳ : ۱ ) ىهتنا لاح لك

 مدقت دق ( متيلا لام ىن راجتالا ىف ةمتت ر : متيلا لام ىف راجنالا

 0 0 'اهف مه وقزرا و » : ىلاعت هلوق ا نيرسفملا ضعب لالدتسا

 ؛ حابرألا نم هتقفن نوكتل متيلا لام ىف راجتالا بابحتسا ىلع اهنم مهوقزراد
 دلتا ىف راثألا نم هتركذ ام هدياوبو « قافنإلا هلكأيف لاملا بلص نمال

 اھلک ات ال ؛ ىاتیلا لام ىف اورجتا ر ظفلب ه < ٤ ص ءالعإلا نم عسا
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 اذهمالإ سا نع یوریال :لاقو «سنأ نع طسوألا ىف ىئاربطلا هاور « ةوكزلا

 « هلثم هيلع ًافوقوم ارم نع بيسملا نب ديعس ثيدح نم ىقببلا هاورو «دانسإلا
 . خلا حيحص هدانسإ :لاقو

 ضوفملا نأل لاملا ف ( ىصولا ) رجتي الو : ةيادهلا ىف امب رتغت الو
 لام ىف رجتي ال ( ١ ) دارملا نإف . ( 58 : ؛ ) خلا ةراجتلا نود ظفحلا هيلإ
 متيلاىأ هلام ىف ىصولا رجتي ال و : لاق ثيح ردلا ىن هب حرص « هسفنل متيلا
 دنعو « لاملا سأر نمضي و « اهدنع ىأ ) هب قدصت لعف نإف « هسفنل
 ضارقإ كلميالو : اهفو . (ةيناخ ) 'ىشب قدصتي الو حبرلا هل ملسي فسوي ىأ

 ىصولاك بألا نأ حيحصلا و . هكلمي ىضاقلا و « نمض ضرقأ نإف « متيلا لام
 لاقو « هيلع ًانيد نوكي و زوحي ال هسفنل ًاضرق ىصولا هذخأ ولو . ىضاقلاك ال
 ىو . هب سأبال ءاضقلا ىلع رداق وهو كلذ لعف ول هنأ وجرأ انأو :دمحم
 ةلغ نوكي هيرتشي ام دج مل اذإ ضارقإلا كلمب امنإ ىضاقلا : نيلوصفلا عماج
 ىضاقلا : ىدهازلا ىواحلا ىف و . براضي نم دجو وأ هدجو ول ال « متيلل
 ىهنا حبرلا لجأل ةلماعملا نود ميلا لام ى ةكرشلا و راجتالاب ىصولا رمأي
 ىبتنا ردلا ىف همامتو « متيلل متيلا لام نم رجناول زاجو : لاق .4 یاش
 هسفنلال متيلل ئيلا لاب ةراجتلا  ىصولل ىأ - هلو :ردلا فو .( ۷ : )

 هيبأ نم هثرو ءاوس < متيلا لامب هسفنل ةراجتلا هل زوجم ال یا 4
 سأر نمض حبر و لعف نإف ؛ تيملا لامبالو « رحخآ هجوب هكلمت وا
 ىلأ دنعو ىلاعت هللا اهحر دمحم و ةفينح ىنأ دنع حبرلاب قدصت و لاملا

 Eê : ؟) ىهتنا ةيناحلا ىف اذك . ىشب قدصتي ال و حبرلا هل لسي فسوي

 ىدهازلا مالك نم مهفي اك ىضاقلا نذإ نودب رجتي ال هانعم : لاقي وا ( ۱
 ٍلعأ ىلاعت هللا و 2 تالا



o 
 آ نإف حاكنل وغلب | ىح ١ ا اكنلا مغل اذإ ىح ىتاتيلا اولتباو » : ىلا

 « مهارم' مهبلإ اوعفداف
 غولبلا لبق مهلوتع اورتخا ىبعي : ةراجتلا ىف لقاعلا ىملا نذإ زاوج

 ناك نإف « هلاح نيبتسي و هيف فرصتي ىح لاملا نم اليلق مهلإ اوعفدت نأ

 ادش ر ہہم مسن
 أ

 لقاعلا ىمصلا نذإ زاوج٠ لع ليلد ةبالا هله یف ؛رمألا لا هدشر رهاذب ا

 نذإ زوحجيال :ىنفاشلا لا“ و .. هللا همحر ةفينح وبأ لاق هب و « ةراجتلا ىف
 لوألاو . دقعلا تامدقم هيلإ لكي نأ ءالتبالاب دارملاو « ىملل ةراجنلا

 رابيتخالا + هللا همححر ىفاقلا لاق , ( 38 : + ر ىرهظملا ىف الك . ريظأ

 وه و « متتيلا ىلإ لاملا عفد ىلع فقوتب هنأل < فرصتلا ىل نذإلا ىضتقبال

 ىف هل نذإلا سيل : انلق . دشرلا سانيإو غولبلا ىأ نيطرشلا ىلع فوقوم

 ‹ ىرشلا و عيبلاب هرمأي نأ وه نذإلا نأل 6 ف لاملا عفد نم ةراجتلا

 هعفدي لام ريغ نم ةراجتلا ف دبعلل نذأي امك « هدي ىف لام رغب نكمم كلذ و

 مهلوقع ىف مهرابتخا وه ءالتبالاو « هئالتباب رمألا تضتقا ةيآلا و . هيلإ

 سيل و « هوجولا رثاس ىف ماع وهف « هيف نوفرصتي امف مهمزحو مهبهاذمر
 رصق نم 1 ظفللا هلمتحي اف هجو نود هجو ىلع رابتخالاب رصتقي نأ دحأل

 دقف لاملا ظفحو ةراجتلا ف فرصتلا نود مالكلاب هلقع رابتخا ىلع ءالتبالا

 . ( ٦٣ : ۲ ) صاصحلا هلاق . ةلالد رغب ظفللا موم صخ

 فرصتلا نسح و لاومألا طبض ىلإ ءادتهالا ىلع مترصتقا دق : ليق نإف

 .هجو نود هجو ىلع ءالتبالا رصق دق لكف 3 او اف قا

 رابتعا : انلق : هغولب دعب متيلا ىلإ لاملا عفد ىف نيدلا رابتعا بجمال

 ًاقساف الجر ناك ول هنأل ؛ ءاهقفلا قافتاب بجاو ريغ لاملا عفد ىف ندلا

 رجب م تاراجتلا هوجو ىف فرصتلاب ًالاع ) هلاومأل الك أدع ) ةووخأل ًاطباض

 . بجاو ريغ كلذ ىن ندلا رابتعا نأ انملعف ؛هقسف لجأل هلام علم نا



 چ ا اک َ - ١١8 ے
 ] , ف نع < هلامل طراش 3 لا ٠_ .4ه

 هش رن ی نعل د اص راع هنأ 21 ل را فاو كرف ۴ 0ك 5 1 35 15 :

 ل 57 1 ١ م نم نو ولم راک ع معلا اس و ١ 6 وچ ا“ ار ہلئ املا ا هلا ا 1 ق ىلإ فعص طيضلا هلم ىلا .٠ اء( 1 5

 ىل ماكحألا ىف ضاصحلا هلاق . هل ىنعم ال كلذ ىف نددلا رابتعا نأ انملعف
 لإ عفدي لسم ةناضح ىف ناكول ىذلا متيلا نأ ىن الو : تلق . ۲ : ٦۳

 نسح و « لاملا طبض ىلإ ءادنتهالا و « دشرلا هنم سنوأ و « غلب اذإ هلام
 ا ىضر نامامإلا .ققتاو . قسفلا كلذكف اسلام هرثك نوكيالو © قرصتا

 لدت امل « اهل دهشي مالكلا رهاظف <« غولبلا لبق رابتخالا اذه نأ ىلع اهنع
 ىناعملا حور ىف اذك « غولبلا دعب هنإ : كلام مامإلا لاق و . ةياغلا هيلع
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 : مالتحالا : مالغلا ىف غولبلا دحو : ةيراجلا و مالغلا ىف غول لا دح

 : مالتحالاو ‹ ضيحلا : ةيراحلا فو < ىطو اذإ لازنإلاو لاب-إلاو

 أمالغ ةنس ةرشع سمح لاهكتساف امف كلذ نم “ىش دجوي مل نإف . لبحلاو
 : د و ۾ سوپ نأ و + نقاعلاو دنا و + كلام دمع ةيزاج وأ ناك

 E 3 1 1 للا ديت يرغللا اياه دوو ةييتس ىأ انوع ةياور ىهو

 الو ¢ عدلا هذه ى ةهترحم و حاكنلل نا ار مالغلا نأ ةيشافلا

 سنأ ثيدح نم تايفالحللا ىف ىقهبلا هجرخأ امب لالدتسالا و . اهنع نارخأتي

 تاو هع وهل امن یک ھم ركع یک هولا مكتمل اذ[ ذ

 ثيدحلا دانسإ نأب حرص هسفن هللا همحر ىقبببلا نأل « فيعض « دودحلا هيلع

 هللا للص هللا لوسر ىلع ضرع هنأ » رمت نبا نع نيحيحصلا ىو . فيعض
 موي ضرع مث « هزحي ملف ةنس ةرشع عبرأ نا وهو دحأ موي مس و هيلع

 سمخ نا نأ هيفام ةياغ : انلق ) .« هزاجأف ةنس ةرشع سمخ نا وهو قدنللا
 علب انا كاب الكم قلذب نفي هنأ انآ و < لاعقلا ىيطي ةن ةربغع
 : ىعفاشلا لاقو <« غولبلا ىلع ملع ًاضيأ تابنإلا دمحأ دنع و . ( الف لاجرلا
 ١٣(٠ : 4 ) ىرهظملا نم ىهتنا . نالوق هنع ملسملا قو د ثلا ف وغرف
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 زأ ىعفاشلا مامإلا نع عاش و : حورلا ىف و
 یی

 و او
 رک للا و < بع مروا عو ةصاع نكر رخل يأ ابا لع
 نقابلاب لعفيام هيف لعفيف غلاب ارحبو قهارم رسأ اذإ هنأ ةيعفاشلا
 غلاب ريغ وأ ؛ قاقرتسا و « لام وأ ىرسأب ءادفو « نمو « لتق نم
 هلف تبنأ نإف « هتأوس نع + فشكي قرلا نم نايبصلاب لعفي ام هيف لعفيف
 فرخ هغولبب نيملسملا ربخيال هنأل كلذ هب لعفي امنإو . الف الإو « لاجرلا مكح

 ىل و . كلذب هغولب ةفرعم ىلإ جاتحيال هنإف ملسملا فالحب « لتقلا نم
 ءارجإل ًاببس تابنإلا لعج هنأ هيفام ةياغو « عينشتلل الع حلضيال هنأ
 اف غولبلا ةفرعم ىلإ ليبسلا مدعل « ةلئسملا هذه ىف هيلع لاجرلا ماكحأ
 تابنإلا نأ هيف نأ امأو . ةرهاظ كلذل ةلمحلا ىف ةرامأ نوكي نآل هتيحالصو

 رافكلا ىف e ضيحلاو لابحإلاو مالتحالا لثم غولبلا ةلدأ دحأ

 ةيطع ثيدح بابلا اذه ىف هتجحو : تلقر . الف نيملسملا نود ( ةصاخ)
 اوكشف ةظيرق موي ملس و هيلع هللا ىلص ىلا لم تفوع» : لاق ىظرقلا
 اورظنف « دعب تبنأ له اورظني نأ مس و هيلع هللا ىلص ىنلا رمأف « ن

 هحصص و «ننسلا بامصأ اور . ٠ ىبسلاب ىنقحلأو ىنع ىلخف ٠ تبنأ ودمي مف
 تابنإلا مدع نأ هيف ام ةياغ : انلق . مكاحلاو « نابح ناو « ىذمرتلا

 . موهفملاب جتحي نم دنع الإ الف غولبلل لع تابنإلا نأ امأ و « ابصلل مع
 كلذ لجألو . ةصاخ ةظيرق ىنب ىف غولبلل الع كلذ نوكي نأ لمتجيد
 . (لعأ ىلاعت هللاو ىساوملا هيلع ترج نم لئثقب ذاعم نب دعس مكح

 خلي ىتح د : امت هلوق كلذ ىف هلو ةنس رشع عبس مام ةيرا

 لقأ اذهو . ىبقلا هعباتو « سابع نبا هلاق ةنس رشع ىنا ىصلا دشأو 55

 نهك اردإ و نهاوشن شن ثانإلا نأ ريغ ؛ نقيتلل هيلع مكحلا ىنيف « هيف لست "

 اجلل و
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 ساو قفاوي ولا ةعبرألا ل

 نأ دا ملا ٩

 وصقلا ىلع اهلاتشال « ةنس نهفح ف انصقنف عرسأ اي

 نا" هل میو رشع ةعساتلا ف ا
 ْ ا ملا فدانا هيف : ليق و9. ةرشع

 ل مزمل

 للا دارأ نمو .( ۱۸۲ : ٤ ) قاعملا حور نم ًارخاؤمو ًامدقم ىبتنا

 . ناسلا ءالعإ نم ريسلاو داهحللا باتك عجاربلف كلذ ىف

 هيف دشرلا ةقيقح : ةلأس : دشرلا ةقيقح ىف ءاملعلا فالتخا

 . كاملا ا و ذل اطا و هاناو ندلا م + كرا + كاوتأ ةا

 نع ةحلط نب. ىلع قيرط نم ىقهبلا هاور و ) ىعفاشلا و « نسحلا لاق هب و
 . ١ مهلاومأل آضفح و < ملحلا دعب مهنيد ىف ًاحالص اهنم متيأر » : لاق سابع ن نا

 ىرهظملا ىف اذك . دهاجم نع روصنه نع هعماج ى ىروثلا هلثم ىورو
 نع ظفحلاو « ءاظعإلا و لاملا ذخأ هوجوب ايندلا حالصإ :ىناثلا .« 5

 . ةفينح وبأ هلاق . ةنس نرشعو سمخ غولب : ثلاثلا . كلام هلاق . ريذبتلا

 ىف هلوق امنإو ؛ ةفينح ىلأ بهذه لقن ىف ةمالعلا حماست دق : تلق )
 . ( حورلا و ىرهظملا ف امك « دمحأ لوق وه و « ءاوس كلام لوق وه دشرلا
 امك ؟هلام ىلع نمازي فيكف « هنيد ىلع قثويال هنأ ىلع ىمفاشلا لوع
 درب نايعلا : انلق . هتداهش زجت مل هتلاقم قدص ىلع قوي مل امل قسامفلا نأ

 نظفحلا ضرغ نإف . هلامل ًاظفاح ىصاعملا ف كتبا دهاشن انإف ؛ اذه
 فوخف ايندلا ضرغ امأو « هناحبس هللا فوخف نددلا ضرغ امأ « نلتخم

 ,ةبترم ةداهشلا لوبقو « هب لانت ىلا تاذللا نامرح و جئاوحلا تاوف
 هللا همحر ىبرعلا نال ماكحألا نم ىهتا ٠ ًاعرش ةلارمملا طوطحم قسافلا و

EEهريغ دنع دیشر «© ى مفاشلا دنع ديشر ريغ قسافلاف ةلمحلاب و .  . 

 ًاسمخ غلب اذإ لقاعلا مئيلا ىلإ لاملا عفدي : ةفياح يِبأ لوق ةجح
 ارغلب اذإ مهلاومأ مهملإ اوعفدت ىح ىاتسلا اولتباو : ىعملاو : ةنس نيرشعو
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 : نيطرشب طورشم عفدلا و ٠ عفدلل ببس ءالتیالاف ء ادشر مهنم متسآ و بلا

 e E 8: اني و
 ةفينح ىنأل ًافالخ « دشرلا مهنم سنوي م ام ًادبأ مهاومأ مهل 1 حالو نب

 ps هلام هيلإ عفدي ةنس نرشع و ًاسمخ غلب اذإ : لاق ثيح

 ًافارسإ اهولكأت الو و : ىلاعت هلوقب دافأو . غولبلا دعب دشرلا سانإ

 الول و ءربكلا دح ىنريصي ام دعب هل ام كاسمإ زوحيال هنأ « اوركي نأ ًارادبو

 فا كلا رغ هيلع قارا ناك اذإ « 07 ريكلا ركذل ناك امل كلذ

 عفد قحتسا ربكلا دح ىف راص اذإ هنأ ىلع لدي اذهف . هدعب و ربكلا لبق
 ا و . هيلإ لاملا

 ىلاعت هللا و . رابكلا دح ىف نوكيال و ًادج نوكي نأ لاحمو .« ًادج نوكي هلثم

 . ( 54 : 7 ) صاصج ماكحألا و( ٠١ : < ) ىرهظملا نم ىبتنا . معأ

 عبس غولبلا نس ىلع تداز اذإ : مظعألا مامإلا لاق : حورلا ىفو

 :ةدابعلاب رمي و اهدعب ريمي لفطلا ذإ < لاوحألا رغت ىف ةربتعم ةدم ىه و -نينس

 ءاجرل ناك عنملا نأل ء دشرلا سنوي مل نإ و هلام هيلإ عفدي  ثيدحلا ىن اك

 ىنعمالف « ًابلاغ ءاجرلا هنع غطقنا بدأتي مل و نسلا كلذ غلب اذإف < بيدأتلا

 . هذعب رجح

 « مهلاومأ ىئاتيلا اونآ و » : ىلاعت هلوق مظعألا مامإلل و : ىناكلا فو

 غولبلا دعب لاملا عفد بوجو ىلع صيصنت وهف .٠ غولبلا دعب دارملاو
 عفد بجيف ء انه عاجإال و . عاجإلاب ةدملا هذه لبق هلام هنع عنم هنأالإ

 نآل و ) اندنع مدعلا دنع مدعلا بجويال طرشلاب قيلعتلا و . صنلاب لاملا

 ء ابصلإ هفس « مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤوتال و » : ىلاعت هلوق ىف هفسلاب دارلا

 هنراقي دق غولبلا لاوحأ لوأ و « لماكلا دشرلا نود هلباقي ام دشرلاب دارملاف
 ترهظ و نامزلا دتما اذإ و « هنيع ءاقبك هرثأ ءاقب و ابصلا رثأ رابتعاب هفسلا
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 : لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نع درو دقف « هبل لاك لاح هنأل

 غلب نم » : عابطلا لهأ لاقو . « نرشعو ًاسمخ غلب اذإ لجرلا بل ىهتيو

 اسي دج ريصي دق هنأ ىرت الأ . « هدشأ غلب دقف ةنس نرشعو اخ

 رودي هنأ مسنال انأل « هفسلا عم رودي عنملا نأ دريالف . ( نسلا اذه ىف

 ىلع « ةدملا كلت دعب هءاقب مسن الو « ابصلا هفس عم لب « ًاقلطم هفسلا عم

 نارودلا لصاف ؛ اندنع همدع دنع همدع بج وبال طرشلاب قيلعتلا نأ

 ًانارسإ اهولكأت الو » : ىلاعت هلوق ًاضيأ هبهذم ديؤيو . عونمم ذبح

 هتداعک مزح نبا عينشتل ىنعم الف . ( هريرقت ىف رماك ) « اوربكي نأ ًارادبو

 ءاهفس كلذ ىف هعباتو < هنع هللا ىضر مظعألا مامإلا ىلع ةمنألا رئاس عم

 مكو ‹ عورفلا نم ةلئسملا نأ الو . هريغو ىلاوألا فس ويك ةعيشلا

 ( ملسلا لقعلا و ) ةنسلا و باتكلل تافلاخلا نم امف هعابتأ و مزح نال

 . توبكنعلا تيب نم نهوأ و ىهوأ وه ام كلذ یف مهكسمتم و

 هبع هللا ىضر هرظن نأ مع مظعألا مامإلا هيلإ بهذ امف رظنلا نعمأ نمو
 هناميإ ريتعاو < لاجرلا غلبم غلب نأ دعب متيلا نأل « قيقد كلذ ىف

 (ةيسايسلا تاريزعتلاو دودحلل الحم ) ةيهلإلا تاباطخل ًادروم راصو « هرفكو

 هرايتخا بسح اهب فرصتي هسفن هيلإ ىلاعت هللا ٍلسو « ةيعرشلا فيلاكتلاو
 فرصتو هنع هلام عنم ناك « باقعلاو باوقلاو مذلاو هيلع بترعملا

 غولبلا دعب هيلإ لاملا عفد ىضتقا نإ و اذه مث . لظلاب ءايشألا هبشأ هب ربغلا
 ءاجر و « بيدأدلل ةدملا هذه ىلإ عفدلا انرخأ انأ الإ  ريخأت ريغ نم ًاقلطم
 نم كلذ ريظنو . هداسفإو لاملا ريذبت نم هيف امو « هفسلا نع فكلاو « دشرلا

 عي ةدايزلا تريتعاو + اويشيل منع اهسيحو ةاغبلا لاومأ طخأ هجو
 خات و مدنقتب اصخلم ىىهتا . لاوحألا رخت ىف ةرتعم ةدم ماتت اك ا اخ
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IT م هلا دلا عفديال تلا ميفنلا a 

 عيبلا ن .م ًاتاطم هلام ىف ىلوقلا هفرصت ذفنيال هلام هيلإ عفديال
 لمتحيال ام ذفني دمحم دنعو . ىعفاشلا دنع كلذ ريغو ااو
 دنعو .هيلو نذإبالإ عيبلاك هلمتحيام ذفنيالو « قتعلاك خسفا
 مك ا سا سا ا

u EC » هعيب ذفنيال ىضاقلا هرجح اذإف « هرجح 

 دمحمو فسوي ىلأ دنع هتميق ىف يبي نأ دلا لعو 6 ةع ذفليو «

 رجحلا ىضاقلل ا ةت نا او . ةياعسلا بجبال هنأ دمحم نع و
 همكحف نونحلا وأ هتعلا دح غلبي نأالإ) هفسلا لجأل غلابلا لقاعلا ىلع
 هقاحلإ و هتيمدآ رادهإ كلذ ىف نأل < قسفلا و نبللا لجأل الو ( ىصلا مكح

 ىندألا عفدل ىلعألا لمحتي الف ؛ ريذبتلا نم ًاررض دشأ وهو « مئاهبلاب .
 ؛ ةبآلا هذه هيفسلا رجح ىف هريغو « دمحأ و « كلام و « ىعفاشلل ةجحلا و

 هيلا نع لاومألا عقم لع لدف اهنإت +٠ هنأ + رجلا نودي دش ل وه و

 نأل ديفم لاملا عنم : ةفينح وبأ لاق و . هدي نم عنم ام هناسلب فلتي
 ميالو . ديلا ىلع فوقوم كلذو « تاقدصلاو تابحلا ىف هفسلا بلاغ

 نقاب لإ ةا ..

 لجأ غلابلا لقاعلا ىلع رجحلا زوجبال » : ةفينح يبأ لوق ةجح
 اونمآ نذذلا اهيأ اي » ةنيادملا ةيآ ) ةفينح ىنأل ةجحلاو :« هوحنو هفسلا
 ىلا ناك إف قات هلوق لإ ب ةويتاكاف ىس لجأ لإ ندا متيادت اذإ

 لدعلاب هيل و للميلف وه لمي نأ عيطتسي ال وأ ًافيعض وأ ًاهيفس قحلا هيلع «

 فلاخ امنإو ؛ هتنيادم ىف هرارقإ ةحصب مكح و . هيفسلا ةنيادم زاجأف
 هيلع هلام ءافيتسا نع همهف روصقل ‹ باتكلا ءالمإ ىف هرغ نيب و هنيب

 لدعلاب هيل و لاتيلظ» + لاس هلق نإ + ارلاق و ةف لا ر هر ا «

 نب عيبرلا مهنم فلسلا نم ةعامج نع كلذ ىور دقو « ندلا ىلو دارملا امنإ
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 A E E ًاضيأ ءارفلا هلاق و « سنأ

 ر ا رجا ىلو رارقإ نأل < هيلع ندلاب هرارقإ و هيلع رجحلا ىنعم

 باتكلا ءالمإب رمأف 9 ندلا ىلو دارملا نأ انملعف « يحلل نقف هيلع زئاج

 رجلا ىف نسحلا نب هللا ديبع لوق و . نيدلا هيلع ىذلا بولطملا هب رقي ىتح
 ىلع رجحيال » : لاق مهاربإ نع ةربغم نع ةبعش ىورو .ةفين ىأ لوقك

 رجحي اإ « رح ىلع رجحبال » : لاق نيريس نا نع نوع نا یورو . «رح

 صاصجل ماكحألا نم ىهتنا . كلذ لثم ىرصبلا نسحلا نع و « دبعلا ىلع

 . ٤۸٩۹( و ١: ٤۸۸ ًاصخلم

 نأ و « عيابي ناك و فعض هتدقع ین ناک الجر نأ » سنأ ثیدح و

 . هيلع رجحا « هللا لوسر اي : اولاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتأ هلها

 « هللا لوسر اي : لاقف « عيبلا نع هاهنف < ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىن هاعدف

 ءدمحأو « ىذمرتلا هاور « ةبالخال : لقف تعياب اذإ :لاقف . عيبلا نع ربصأ ال
 هللا ىلص ىنلا نأ هب جاجتحالا هجو . حيحص ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو

 هنع هاهن امن] و ) ميرحت ىبن ( عيبلا نم ) عنمب ملو هيلع رجحي مل ملسو هيلع
 هقحلي ناك لب ًادصق ًارذبم نكي مل لجرلا كلذ نأب بيجأ و . ( ةروشملا قيرطب
 ‹ ةبالخال : هلوقب هكرادت نكمأف « هلقع فعضل ةعيابملا ىف نارسحلا
 رجحلا ةلع نكي ملف : انلق ) هرايتخاب عيضم رذبم هيفس ىف انمالكو

 ی قف سيل و « هنع ىهلاو ريذبتلا مذ ىف فالخالو ‹ ريذيتلا لب هفسلا

 نأ امأف < ريذبتلا هعنمب نأ ىغبني امنإ هنأل « رجحلا بجوي ام ريذبتلا نع

 هوجو رئاسو « هرارقإو « هتاعايب لطبيو ؛ هلام ىف فرصتلا نب هج
 نيرا نر علا ل تا ربك الا قا الف هفرصت

 مامإلل نكي ملاهرمعي ال هراقع كرت و ء اهيقسي ال هعرزو هرجشو هلخن كر
 هدوقع ىف هيلع رجح ال كلذك « هلام فتي الئل اهلع قافنإلا ىلع هرب نأ



 س ١7١ 5 ل رگ ماكحأ

AE 

  . Eلجرلا نوك لع اوقفتا دقن ةلسبابو سقبا 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا رجحي مل كلذ ذ عمو .

 تلا ىن اي » : اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا اوتأ هلهأ نأب اوجتحا نإف

 وا : انلق . عيبلا نع هان لب مهلع هركني ملف ؛ نالف ىلع رجحأ

 هل قلطأ عيبلا نع ريصأ ال : لاق املو « هيلع رجحي ملو < ةروشم عيبلا

 . «ةبالخ ال : لقف تعياب اذإ» : هل لاق و < فرصتلا ملس و هيلع هللا ىلص !

 « هنع رجحلل اليزم عيبلا نع ريصأ ال » : هلوق ناك امل ًابجاو رجحلا ناك ولن

 . عيبلا نع هربص دقفل هنع رجحلا عفر. ال رجحلا ىبجوم نم ًادحأ نأل
 « ةبالخال :لقف تعياب اذإ» : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاق دق :لبق نإ

 : انلق . ةيتاغم ريغ نم لدبلا ءافيتسا ةطيرش ىلع عيبلا هل زاجأ اعف

 اذهل مس و هيلع هللا ىلص ىنلا هيضر ام ىلع انم رجحلاب نولئاقلا ض رف

 نلئاقلا نم ال « ءاهفسلا ىلع كلذ طرتشي ءاهقفلا نم دحأ سيلو : هيفسلا

 ١ . ( ۹۲۰۹۱:۱ ) ص صاصيلل ماكحألا نم یہا . هتافن نم الو رجحلاب

Eرجلا زاوج ىلع روهمجلا  eىوغبلا لاق : : 

 59 نين له لا ل عاحبإا رغب

 لاق + كلذب هسلعأف ںیزلا فج نا ناق 4 :.كلسلع نرجحألف

كرش عیب یف لجر ىلع رجحأ ٹیک : ناثع لاقف دك ماا لا
 

لع دعا: لها 3
دبع نی كبت نا دب 

 هرج رثعج ندا 

 ا

 ا

 مهرد فلأ نتسب ةخ بس یرتشا ؟ هيلع

 f < ىلعل الوأ كلذ لاق نافع نأ ر سيف : تلق رم اك ةصقلا
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 نرجحألف ناهعندتال : لاق و « رجحلاب هدعوأ و « هعينص هيلع ركنأ و رفعج

 هيفسلا نإ : هلوق ىف هقفاو نمو فسوي ىنأل ليلد هيفو . خلا كيلع

 ىف ةجاح ىلعل نكي مل الإ و < ىضاقلا هيلع رجحي ملام هتافرصت ذفتي غلابلا

 ىتح رجحلا زاوج ىلع مهنم ًاقافتا كلذ ناكف : ىوغبلا لاق . ( ناْئع فای نأ

 .( ٠١ : 4 ) ىرهظملا نم ىنا . هعفدل ربزلا لاتحا

 ؛ رجحلا ىأر ريبزلا نأ ىلع كلذ ىف ةلالد ال : صاصمحلا لاق
 ىلع لديام هيف سيلو « رجحلا ناعل هغيوست ىلع كلذ لدي امنإو
 لئاسم نم امف فلتخلا لئاسملا رئاس مكح اذه نأل كلذو . هيف هايإ هتقفاوم

 ىلع نتفيلخلا ىأر وه رجحلا زاوج نكلو ! معن : تلق) داهتجالا

 . ( بابلا اذه ىف رومهحللا ىأر حجري امم اذه و « اهنع هللا ىضر نانعو
 .رارقإلاو فرصتلا عنم ىف رجحلا اممدحأ : نهجو ىلع رجحلا نإف ًاضيأو
 وه ىلعو نافع هآر ىذلا رجحلا نوكي نأزئاجو . لاملا نم عنملا ىف رخآلاو
 تقولا كلذ ىف رفعج نب هللا دبع نس نوكيال نأ زئاج هنآل ٠ هلام نم عنملا

 اذه غولب لبق هلام هيلإ عفديال نأ ىري ةفينح وبأ و : نيرشع و ًامخ

 وأ تس وأ سمخ وأ رشع نبا ناك : تلق ) . دشر هنم سنأوي مل اذإ نسلا

 ةساوا نررشعو نىنا ناو ع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فوت موي ةدحاو ةنس
 لاوقألا فالتحخا نم رهظي امك « ناّيع فلختسا نح ةرشع ثالث وأ ةرشع
 هللا دبع اذهو ( :لاق . لمتحم صاصحلا هركذ ىذلاف «بيذهتلا ىف ةروكذملا

 ؟ ةباحصلا قافتا هيف ىعدي فيكف < < رجحلا ىنأ دق و ةباحصلا نم وه رفعج نا

 هيف ةلالد الو < هفسلا نم هيلع اوعدا امل أركنم هنوكل ىنأ امنإ : تلق )

 151ه 5

 اهغلب هنا ةشئاع نع ةورع نع ىرهرلا ىور امب ًاضيأ نوجتحي و : لاق 0
 املع ترجحالإ و نيهتنتل : لاقف « اهعابر ضعب تعاب اہنآ هغلب رببزلا 5 ْ 000 is “ا نأ
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 نم ىه نوكت نأ هيلع تركنأ اهنأ الإ ٠ رجحلا ايأر دق ةشئاع و ريبزلا نا
 قيل رك هيلع تد او و دره سلا نأ كتبا كلذ الرف 4 ا
 ىلع رجحلا تركنأ امنإ : تلق ) رجلا ىف اهنم ريكنلا رهظ دق : صاصحلا لاق
 ًارئاج رجحملا رت ل اهنأ ىلع لدي اذهو . ( ًاقلطم ال « رهاظلا وه امك اهسفن
 ًاميش كلذ ناك نإ هتركنأ امل كلذ الول . (رمامك اهسفن ىلع ىأ : تلق)

 غوستال تناك اهنأ ىلع لدي ؛ ريكنلا نم اهنم رهظ أم و « داهتجالا هيف غوسب
 دابتحالا هيف غوسيال امم كلذ ناك ول : تلق . ىنا رجلا زاوج ى داهتجالا

 تش ملو < مهلك ةباحصلا هيلع هركنأ لب « اهدحو ةشئاع هيلع تركنأ ال

 مي ولا
 ا صاصجللف ؛ لاتحالا قرع عطقي ال كلذ نأ كيلع ىف ال

 امأو . « ًادبأ هملد أ ال نأ ىلع هلل » : اهوقب قالطإلا ىلع رجحلا تركن
 ةدرجم ىوعدف رجلا لصأل اهراكنإ نود ةصاخ اهلع رجحلا تركنأ 7
 . اهعم ةلالد ال

 : . رجتمللا زاوج لع ةا و بالا ن درم ليلد ف ااو
 ًاضيأ ةباحصلا لاوقأو ‹ هيلع ةلالدلا ىف ؛ حيرص ريغ هب اوجتحا ام لکو

 اذإ ابا لئاملا نأ رجخلا نال لس كلي انو حرس يعط

 الخام رجلا ىجوم نم مهليواقأ ركذ مدقت نبذلا ا
 ام هرارقإ و هدوقع نم لطب ىضاقلا هيلعرجح اذإ : نولوقي نسحلا نب '

eهرجح ىنعف ضاقاا رجح لبق فرصتلا  : 
 . هب ءاضقلا حصيال ام اذه و ؛ لبقتسملا ى هب رقي وأ هدقعي ام تلطبأ دق ىل
 دقعو هينتعب عيب لك : : لجرل لاق نم ةلارئمب « دعب دجوي مل دقع خسف هيف نأل
 دقف عيبلا ىف ىل ةطبرشب رايخ لك وأ « هتخسف دقف مولا دعب هينا

 ؛ هتلطبأ دقف لبقتسملا ىف ىلإ هنلعجت رمأ لك : ةأرما لوقت وأ « هحلطبا
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 همم 5*١ 35

 مرد وب ذل 8 7 1 اخ 5 e لبقتسملا ف كلج وت دوفع حسف زوحلال لطاب اذهف

 لاطدإ الد لق و ع لكما رهگع رجحلا كعب هک وز لار 4 ايلا اذه اد 0

 0 حک | دأب هفالتإ لإ لصي دق هنإف هلام فلتي الثل رجلا ناك نإ هنأل

 ع روملا فصن همزايف لوخدلا لبق اهقلطي مث اهلثم رهگ 1000

 لاملا فالتإ نم زارتحا اذإ رجلا اذه ی سيلف + هلام فلت ىح كلذ لعفي
 ی

 لا هيإ م

۱ 

 : ةلاد.لا و ةداهشلا زاوج دشرلا سانيإ ىف ىعفاشلا طارتشا نع باوجلا

 ا سانيإ ىف ىعفاشلا طارتشا امأو

 رجال نأ و < مهسفنأ ىلع ماكحلا دنع قاسفلا تارارقإ رال نأ اذه ىلع بخلو

 نأو « هتلادع تبت ل نم ىلع دوهشلا ةداهش الو 3 مهني رشأ الو مهع ويب

 | : ہک الو 4 ًارارقإ هيلع ىعدم نم الو « هاوعد ىعدم نم یضاقلا لبشال

 ع ةلادعلا ةفص ىلع سيل نم رارقإ هدنع زوجي ال ذإ ؛ هتلادع تبلت ىح

 ؛ عامجإلا فالالخ اذهو . هيلع روجحم رهو هدوفع الو ةداهشلا زاوجو

 لبقأ ال : فلسلا نم دحأ الو مس و هيلع هللا ىلص ىلا لقب ملف 0

 نب فالخالو . هتلادع تروبث دعب الإ ه ريغ ىوعد نع لثسأالو مكي واعد

 ؛ تارارقإلا ذافنو كالمألا ىف فرصتلا زاوج ءاوس ر ءافكلاو نالا نأ ءاهقنلا

 قسفلا هبجوي فيكف < رجح بجوم رغ وهو 5006 مظعأ رفك کلاو

 € 555 : ۱ ) صاصخلا| هلاق ۷ هنود وه ىدلا

 : نويدملا ىلع رجحلا مكح و « اهفس . فم راص مث اديشر غلب نم مكح
 دنع هيلع رجحلا زاج ًارذبم ًابفس راص مث ًاديشر رب مغصلا غلب اذإ : ةلثس

a 
 هلا يشر رفعج نا ةصق هيلع لدي انك + 200008
 ند ىف هعاب و « هلام ذاعم ىلع رجح لاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ؛ هيبأ نع كلام نب بعك ثيدح نويدملا رجح زاوج ىف محل ةجحاو ٠ منع



8 
 ی وراد وبا ىور و . ىقيبلا و ع مك او ۰ یر هاور . « هلع ناک

 7 2 ١ .٠
5 - 

 ءهثئنئس ىف ديعس ىور اذكو < ر ر ٠ - ل اس ۾ ق ١ فک یل لار 5
 نارا فارع نع ىرعزلا نع رحم نع تاراج نأ سلك نع يروا ناو

 لاک و ٤ [ نا اك لبج نا ذاعم ناك 0 لاق راس رم كلام نا عك : 1 . م

e 23 2 2 رح جس ١ 

 نم حصأ لسرملا : قحلا دبع لاق . « ىش ريغب ذاعم ماق ىح . هلام سو
 ىف كلذ ناكو «تباث ثيدح وه : ماكحألا ىن حالصلا نا لاقو . لصنللا

 اوسر یتأف ‹« ندلا ىف هلك هلام فرع يس ياتي هع وكف ااش كلذ 532 . | 2 3 “| ٠] . [2 ده و 8

 : اولاقف « مهقوقح عابسأ ةسمخ هئامرغل لعج و « ةرجملا نم عشت ةنس
 ۱ا

 ف ةفينح ا لاقو . ليبس هيلإ مكل سميل : لاه . ان هع هلأ لوسر ا
 ٠ رجح عون Ey ع« هلام عيبب الو هيلع رجح 9 ىضاقلا 3 نويدملا

 «ضار نع ة راج نوكت نأ الإ » : ىلاعت هللا لاق و ٠ ضار نع ل رام هنأ 8

 . هملظل ًاعفد و ءامرغلا قحل ءافيإ « هنيد ىت هعيبي ىح ًادبأ هيخ نكلو

 :ذاعم ةصقب نويدملا ىلع رجحلا زاوج ىف ررهمجلا لالدتسا نع باوجلا

 هلام عاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ من ال انإ : ذاعم ةصق نع باوحلاو

 « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعفب ذاعم ىض ري ال نأ لاحمو ءذاعم هب ضرر ملو

 وأ لیک ولا عيب باب نم وهف ‹ هاضرب هلام عاب مسو هيلع هللا یلص ناكف

 < مه هبناجنبل و سانلاب لس و هيلع هللا لص هقفر ىلع قدي امو (
 لجأ نم مهقوقح ذاعمل اوك رتلو « هتغافش در نم اوبال ًاظيلغ ًاظف ناك ولف
 هيلع هللا ىلص هلدعب نيملاع اوناك مهلكل و ؛ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلذ لجألو « ناك نم انئاك دحأل هتعافش در نم بضنخي ال هنأو . لسو

 . مهفاف ‹ اهجوز ثيغمل مسو هيلع هللا ىلص هتعافش ةريرب تدد



 انا رشلا ماك ا قي - 0 ١55
| 

 چ ج طلاب اك اك كا

  ETTفا لا لوقو تكتل + 0
 نا يع رجح ىوارل لوقو 8 كلاملا نم همحاللا ةزاجالا عم ىلوضفلا

 ااا ان 596 !

 جرا لني نعل + نيام اريح ن يغار هب معز < هبا وعتاب
 و هيلع هللا ىلص ىلا نإ » : داز و ثيدحلا اذه ىدقاولا قيرط نم ةا

 ىلص ىلا نإ » ريبكلا ىف قا ربطلا ىورو « هربجيل نما ىلإ كلذ دعب ت

 ؛ هللا لام ىف رجات نم لوأ هنأ و « نما ىلإ ًاذاعم ثعب جح امل ٍلس و هيلع هللا

 روجحما نإف ) تافرصتلا نع ًاذاعم رجح مل لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ رهظا

 . ( ١5 : 4 ) ىرهظملا ىف اذك ( ًايلاو ًايضاق لعحي نأ حلصي ال هيلع

 قرفو سلفأ اذإ : ةلئسم: نيد هيلع ىقبو هلام قرفو سلفأ نم مكح
 : دمحأ لاق هتيافك نع اهترجأ لضفت ةفرح هلو ند هيلع ىقب و هلام

 نم هريغ لوق وه و « هرجوي ال هنعو « هنيد ءاضق ىف هتراجإ مکا زاج
 تیار » : لاق لسا نب ديز نع ىنطق رادلا هاور ثيم دیا حجتحا .ةمنألا

 مسا ` لاق مسالا اذ ام : تلقف « قرس : هل لاقي ةيردتكسإلاب ًاخيش

 : لاق ؟ كامس مل و : تلق . هعدأ نل و « مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هينامس
 اوتأف « مهاومأ تكلوتساف ىنوعياف مدقي ىلام نأ مهتريخأ و ةنيدملا تمدق
 < رعبأ ةعبرأب ىنعاب و « قرس تنأ : لاقف مس و هيلع هللا لص هللا لوسر
 دهزأب انسلف : اولاق « هقتعأ : لاق ؟ هب عنصت ام : ىنارتشا ىذلل ءامرغلا لاقف
 لت دق + زوما نا لاق الج عسل یر مولي ن عا رجالا ی
 نم ىنوقتعأ : ىنعملا و « هعفانم عاب امنإو ؛ رح هنأل < هتبقر مبي مل هنأ
 ىلع ةراجإ هنأل « ةراجإلا ىلع ثيدحلا اذه لمحل هجو ال : تلق . مادختسالا
 : تلق . ( ٤ : ١١ ) ىرهظملا نم ىمتا عاجإلاب كورتم ثيدحلاف « لوهجم لمح
 : دمحأ دنع ةراجإلا دسفت ال عارألا ىلإ ىضفتال ىلا ةريسيلا ةلاهحلا نكلو
 دم ار یار نوک و ةيامطل نجلا جانسي ها زارع كرا كلا
 .( 1761١ :5) ىغملا ناك « هنم جر ام سدسب لخنلا مرصي و عدلا



 ےک

 س س ل ا مس
 ےس سس

 eT اص هللا لوسرل ناك هنأ تارا

 دهع ىف لجر بيصأ » ديعس ىنأ نع ملسم ىور و « هرغل سيل ام سالا
 اوقدصت : لاقف « هنيد رثكف اهعاتبا رام ىف لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « كلذ الإ مكل سيل و متدجو ام اوذخ : لاقف « هنيد ءافو غلبي لف <« هيلع
 ثيدحلا اذهف ( ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نم و ؛ تقولا اذه ىف ىأ ر
 ١7 : 4 ) ملعأ هللا و مهنويد ءافيتسا ىف 0

 , .2.٠ ( ىرهظملا نم

 « فورعملاب لك ايلف اريقف ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناك نمو » :ىلاعت هلوق

 هللا ىلص هللا لوسر ىتأ الجر نأ هدج نع هيبأ نع بيسعش نلرم نع

 نم لك » : لاقف < متي ىل و « “یش یل سيل ريقفل ىلإ : لاقف لس و هيلع

 ىئاسنلا و دؤواد وب أهاور « لثأتم الو « ردابم الو « فرسم ربغ كميني لام

 لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر نأ سابع نبا نع و . هجام ناو

 الام لثأتم ريغ « فورعملاب » : لاف ؟ هلام نم لك اأ « اهتيىرجح ىف نإ
 ‹« همايقر دقب هلمع ةرجأ دارملا و . ىبعثلا هاور . .«هلاع كلام قاو الو ءهنم

 . ( ٤ : ١۷ ) ىرهظملا ىف اذك « ذخأن هب و < ةشئاع لوق وهو

 : ًاريقف وأ ناك ًاينغ متيلا لام نم لكألا هيصول الو 5 لول زوال
 ESS هلوقب رتغي الف « كلذ فالح ةيفنحلا بهذم نكل و : تلق

 : صاصحلا لاق . انباحصأل ابهذم نوكي نأ نود فضصملا رايتخا وه امنإف

 ال و ًاضرق ۔ متيلا لام ىأ  هذخأي ال هنأ انيامصأ بهذم نم هفرعن ىذا
 ليعامسإ ىور دقو . ًاضيأ هريغ هضرقي الو « اريققوأ ناك ًاينغ ضرق رع

 متيلا لامم نم لكأي نأ ىصولل بحت الف نحن امأ ٠ .: : لاق.دمحم نع ماس نبا

 راثآلا باتك یئ دمحم یورو . ًافالخ رک ذي مو «6 مريغ الو اضرق ایش
 لام نم ىصولا لكأيال » : لاق دوعسم نبا نع لجر نع ةضينح ىلأ نأ
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 يهدم نأ ىواحطلا ركذ و . ةفينح ىنأ لوق وه و « هريغ ال و اضرق تیا

 رهر) رک نع ىوراك .هيضقي مث < جانحا اذإ اض رق ذخأي هنأ ةفينح ىنأ

 نلزنأ ىلإ » : لاق رمش نع برضم نا ةثراح نع قاحسإ نع كبرش هاورام
 ترقثفا نإ و « ثففعتسا تيسغلسا نإ ؛ ميلا لام ةلارئمب ىم ىلاعت هللا لام

 ن ديعسو <« ىلاملسلا ةديبغ نع ىورو . « تيضق و فورعملاب تلكأ
 صاصنلا هركذ « كلذ لشم دهامم و ؛ لئاو ىفأ و ظ ةيلاعلا ىنأ و ( ريبج

 منيلا لام نم لكأي ال هنأ : فسوي ىلأ نع دیلولا ن رشب ىور و . ( ًاضيأ

 نفني نأ هلف مهل عايض ىلإ وأ مه ند ىضاقنل جرخ نإف « اهقم ناك اذإ

 .لاق و : لاق . متيلا ىلإ ةبادلاو بايشلا در عجر اذإف 2 بك ريو ىستكي و

 اخوسنم نوكي نأ زوجي « فورعملاب لكأيلف » ؛ ىلاعت هلوق و : فسوي وبأ
 ةراجن نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو » : ىلاعت هلوقب
 دق و « ليدبتلا نود ريسفتلا نانيب خسنلاب دارأ : تلق ) . « مكنم ضارت نع

 مالك ىف ريثك ريسفتلا نايب ىلع خسنلا قالطإ نأ ءالعإلا ةمدقم ىف انركذ
 لاهلا هله ل ىصولا فسوي وبأ لعج : صاصحلا لاق . ( مهفاف فلسلا

 . ( ٠ه : ؟ ) ًاصخلم ىنا . رفسلا.ىف هلام نم ةقفنلا زاوج ىف براضملاك

 ثعب مس و هيلع هللا لص هنأل < ىضافلا قزرب سأب ال : ةيادهلا فو
 قزر : الاف ىرهزلا نع ىقببلا جرخأ ) هل ضرف و ةكم ىلإ ديسأ نب باتع
 نعبرأ ةلكم لص هلمبتسا نح دييسأ نب باع لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نملنملا قيل سوب هنأل و « ( ةيادملا ةيشاح ىف اذك < ةنس لك ى ةيقوأ
 فام ؛ ةقفنلا بابسأ نم سبحلا نأل اذه و .مهام ى همقفن نوكأ
 لاقو . ( 4ها : 4 ) ىنا ةبراضملا لام ىف رفاس اذإ براضملا و ىصول
 : تبا لسعلا: لجل هسفن سي هنإف ٠ ىصولا اك 0 : و : یش ' 5 ٠ هيد هش
 ناك نمو ER اذ اينغ ناك نم و و : ىلاعت هللا لاق ؛ هلام ىف هتنخ
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 لكأي » : ةشئاع تلاق : ىراخبلا حيحص ىو . « فورعم اب لكأيلف أرقف
 .٠ ىهتنا ىعلي زلا لاق اذك )) هتل امع ردقب ىصولا

 انك ةقفنلا بابسأ نم سبحلا نإ : ةيادهلا بحاص لوق نع باوجلا
 هل زوحي ال ىصولا نأ ءاهقفلا نب فالخ ال هنأب صاصحلا هدر و : ىصولا ىف
 هيلع كلذ رظح دق و « ًاينغ ناك اذإ هيلع لجأل متيلا لام نم 'ىش ذحأ
 فالح الو . « ففعتسيلف ًاينغ ناك نم و » : ىلاعت هلوق ى ليزرنتلا صن
 ام ناك ولف « انغلا عم مهقازرأ ذخأ مهل زئاج لاعلا و.ةاضقلا نأ كلذ عم
 هذخأي نأ هل زاج لاعلاو ةاضقلا قزر ىرجم ىرحي هلام نم متيلا ىلو هذخأي

 الو . هلام نم اقزر قحتسي ال منيلا ىلو نأ ىلع كلذ لدف ؛ ىنغلا لاح ىف
 هلا ًائیش تیل لاش نه ا نأ هل ورق ال ىفاقلا ذأ ًاضيأ فالخ
 ماتيألا ىلع ةيالولا مل نمم سانلا رئاس نأ كاد تيك 4 ماتيألا رمأب ۾ مايقلا

 ياا هلا ال ان رحال اهوعالا فاول نيا شدعا كوارع
 هو

 وک وق
۶° 3-2 

 هدا نأ نم ميلا اع نم للعلا يل ودلال يلا ىلو ةسمحلاب و
 امنإ ةرجألا نأ مولعم و < لماعلاو ىضاقلا فزر ليبس ىلع وأ ةر
 مدقتي نأ ىغبنيو « مونلعم رجأو ةمواعم ةدام و مولم ل امع نبيع نوكت

 نم ىش ذخأ هل ريج نمو . ريقفلا و ىنعلا اف ىوتيو : ةراجإ دقع هل
 ةرجأ هلعجي ال هنإف « ضرقلا ريغ ةهج ىل اع وأ ضرقلا هجو 0-0
 سيل هلنأ تبشف ٠ هيف مه دنع رقفلاو ىنغلا مكح فالتخال و « انركذ امل

 ‹ قازرألا نم ةاضقلا هذخأي ام بسح ىلع هذخأي نأ هل زوجم ال و « ةرجأب

 كلذ ذحخأ ىزيجي دنع ريقفلا و ىنغلا فالتخا و < انغلا غم مه ذخأ زاومجل
 نخأ لام ىف ال نيملسملا لام تيب ىف بجي امثإ قزرلا نآل و « متيلا لام نم

 . ىضاقلاب هلام نم ىش ذحأ هل ريج امف متيلا ىلول هبشملاف « سانلا نم هنيع
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 يمول وعم نك اخ« اشیا هيلع بارق لف هنآ دعب ان رجا ر
 ةرجأ الف < عضبتسملا ةلارمب ناك ةرجأ طرش ريغ نم عربتلا هجو ىلع ةيصولا ىف
 نا او كي يم لا ل

OR 

 ,فورعملاب لك أ يلف ًاريقف ناك نم و » : ىلاعت هلوق و . بهذملا وه اذهف
 زخأيف ةبراضم متيلا لام ىف لمعي نأ وهو « زوحي ىذلا هجولا ىلع لومحم

 لثم فلسلا نم ةعاج نع ىور دقو . اندلع زئاج اذه و « هجر رادقم هنم
 ,ناك نمو » : ىناعملا حور فو . ( 55 ۲ ) اضيأ صاصحلا هلاق . كلذ
 ةيرورضلا هتجاح ردقب « فورعملاب لكأييلف ًاريقف » ءايصوألاو ءايلوألا نم
 رذنملا نا جرخأو . ةداتق و « ءاطع هلاق . ةروعلا رتس و ةعوحلا دس نم
 ردقب متيلا لام ىلو اذإ ريقفلا لكأي : لاق هنأ سابع نبا نع ىنارعطلا و
 ةرجأ كلذ دعي لهو . ربي وأ فرسي مل ام هل هتعفنمو هلام ىلع همايق
 ماكحألا ف صاصخلا هب حرص امك « ىناشا انبهذم و ءنالوق ؟ال مأ
 هلصاحو ءايراضمأ بعدم نم صاصقلا هزكذ ام مدقت دق: تلق. 65:9
 هللا لعل و ؛ اذه . اهريغ الو ةرجأ ال < 0 ىش ذخأ زاوج مدع
 ًارمأ كلذ دعب ثدحب

 « ابيسح هللاب كو « مہلع اودهشأف مهاومأ مهلإ متعفد اذإف » : ىلاعت هلوق

 سيل و داشرإ رمأ اذه :بجاوب سيل متيلا ىلإ لاملا عفد دنع داهشإلا
 جتحاو . ةموصاللا عاطقنا و ةميلا عت داهشإلا والا و ع« تجاوب
 ٠ ةنيبلاب الإ عفدلاب هاوعد ین قدصيال مقلا نأ ىلع ةبالا هذه كلامو ىعفاشلا
 نامضلا ركني نيمأ هنأل ,نيعلا عم قدصت ةنيب هل نكي ل اذإ : هة ةفينحوبأ لاقو
 اا ىلإ ۽ ابين هاب کو oT « هيلع
 ‹ نيعلا عم ىلولا قدصي لب 2 هرغ دهاش ىلإ ةجاح ال 2 ًادهاشو ًايزاجمو
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 . ( 18 : 4 ) ىرهظملا نم ىهتنا . (ملاعت هللا ىلإ هرمأ ضوفي و
 ءرفزو « دمحم و < فش واو ءةفينح 'وبأ لاق : صاصحلا لاق و

 : هلام هيلإ عفد دق هنأ متيلا غولب دعب ىعدا اذإ ىصولا ى دايز نب نسحلاو
 5 هلم ةقفن ىف قدص هرغص ىا هيلع تقفنأ ٠ لاق ول كلذكو . قدصي هنإ
 : كلام لاق و . ىروثلا نايفس لوق وهو .لاملا كله : لاق ول كلذكو
 نأل : لاق . ىعفاشلا لوق وه و « متيلا ىلإ لاملا عفد هنأ ىصولا قدصي ال
 ىلإ لاملا عفدب ليكولاك « هنمتتا ىذلا ريغ هيلإ هعفد هنأ معز ىذلا
 اودهشأف مهلاومأ م ععفد اذإف » : ىلاعت هللا لاق و « ةنيبب الإ قدصي ال ر

 الو نيمأ ريغ هنأ ىلع ليلد داهشإلاب رمألا ف سيل : صاصخلاا لاق . « مهلع
 . تانومضملا ىل وهك تانامألا ىف هيلإ بودنم داهشإلا نأل « هيف قدصم
 ءادأ ىف حصي اك عئادولا نم تانامألا در ىلع داهشإلا حصي هنأ ىرت الأ
 ريغ هنأ ىلع ةلالد داهشإلاب رمألا ىن سيل اذإف ؟ نويدلا نم تانومضملا
 اا روهظ نم هانركذ امو داهشإلا ةدئاف و . دهشي مل اذإ هيف قدصم

 اذإ ىصولا نع نملا طوقس اضيأ هيف و . هنع ةمهتلا لاوز ىف هل طايتحالا
 داهشإ رغب ا هنأ ىلع لديو . هيلإ هعفد ىف ةنيب هل تناك

 یح ةنامألا هجو ىلع هكاسمإو هظفحب رومأم هنأ ىلع عيمجلا قافتا
 ىرج امو تابراضملاو عئادولا ةلأرنب وهف « هقاقحتسا تقو ىف متيلا ىلإ هلصوي
 در ىلع قدصي اك درلا ىلع ًاقدصم نوكي نأ بجوف ؛ تانامألا نم اها رجم
 : ةنيدولا

 رهاظ لوقف ‹ اوقدصي مل ماتيألا مهمتأي مل امل هنإ : ىعفاشلا لوق امأو
 نيدصتلا ىننل ةلع هركذ ام ناك ول هنأل . هقفلا ىناعم نم ديعب < لالتخالا

 « هنمتأي مل هنأل ٠ كيلإ هتعفد دق : متيا لاق اذإ ىضاقلا قدصي ال نأ بچو
 تعفد دق : ريغصلا غولب دعب لاق اذإ بألا ىف لوقي نأ همزلي كلذكو
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 مملع بجوي نأ ًاضيأ همزلي و . هنمنأي مل هنأل « هقدصي ال نأ ؛ كلام كيلإ
 ريغ نم هلام كسمأ هنآل ‹ كله دق هنأ غولبلا دعب اوق داصت اذإ ناضلا

 هيبشتف هربغ ىلإ لاملا عفدي ليكولاب هايإ هبيبشت امآو . هيلع هل ناتا

 نأل « ىصولا هيف انقدص ىئذلا هجولا نم منيب قرف الف كلذ عمو « ديعب
 هعفد و ناضلا باجبإ ىف قدصم ريغ « هسفن ةءارب ىل ًاضيأ قدصم لبيك ولا

 دعب درأا ىلع ىصواا انقدص ام” قدص. وهف هسفن ةءارب ى امأف ؛ هريغ ىلإ

 .( 594 : ۲ ) ىهتنا غولبلا

 ةبإآلا « نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل » : ىلاعت هلوق

 امومع ةلمحلا هذه تمظتنا دق :ماحرألا ىوذ ثيراوم تابثإ ليلد

 كرتامم » : ىلاعت هلوقو « ءاسنلل و لاجرال » : هلوقف مومعلا امأف ؛ المجمو

 ندلاولا نم ءاسنلا و لاجرال ثاريملا باجيإ ىف مومع كلذف « نوبرقألاو نادلاولا
 نآل < ماحرألا ىوذ ثيراوم تابثإ ىلع ةهبلبا هذه نم لدف ؛ نيبرقألاو
 نم تانبلا دالوأو لاوخألاو تالاحللا و تاعلا نإ : لوقت نأ عنتميال ًادحأ
 : هلوق ناك امل هنأ الإ « مهناريم تابثإ ةئآآلا رهاظب بجرف + نييرقألا
 الإ « همكح لاعتسا عنتما ةيآلا ىف رادقملا روكذم ريغ المج ؛ اص و
 ام ثاريم تابثإ ىف ةيآلا رهاظب جاجتحالا نأ الإ « هريغ نم نايب دوروب
 كح : ىلاعت هلوق لشم اذهو 9 هردق ىف لاجإلا مس و غئاس ماحرألا ىوذل
 ês مبسک ام تابيط ن٠ اوقفنأ ١ : ىلاعت هلوقو ١ ةقدص مهلاومأ ص
 : لمجملاو مومعا لع تلمتشا دق ظافلأ هذهف « ضرألا نم مكل انجرخأ

 . اهءومعي جاجتحالا نم لاجإلا نم ايف ام عنج ال
 بيصن ماحرألا ىوذل نكي مل و « ًاضورفم ًابيصن » : لاق امل : لبق د |
 كلذ مهجرخي ال : هل لبق . ةبآلا دارم ن اولخدي مل مهنأ انملع « صورعم
 بيصن وه مهئيراوم ىبجوم دنع ماحرألا ىوذل بجي ىد“ * اا : . : لا ىوذ ذلا نأل کح نه
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 قرف ال « ماهسلا ىوذ ءابصنأك ردقم مولعم وه و « مهم دحاو لکل ض ا (
 ءاسنلا و لاجرلا نم دحاو لكل نأ ىلاعت هللا نابأ امنإ و ؛ هجولا اذه نم اب

 بيصن ىف نايبلا درو امكف . ةيآلا ىف رادقملاروكذم ريغ ًاضورفم بيمن

 < ةنسلا صنب اهضعب و « ليزرنتلا صنب اهضعب  ماهسلا ىوذ و دالوألا و ندلاولا
 نإيب درو دق كلذك - رظنلاو سايقلاب اهضعب و « ةمألا عاجإب اهضعب و

 اهضعب و « باتكلا ليلدب اهضعب و « ةنسلاب اهضعب  ماحرألا ىوذ ءابصنأ

 اهمومع طاقسإ زجي مل ءابصنأ ماحرألا ىوذل ةيآلا تبجوأ ثيحف - ةمألا قافتاب
 بيصنلا نم قحتسملا ناك اهم ثار اوقحتسا اذإ مث 1 مہیروت بجو و « مف

 لإ و مهف « مف ماحرألا ىوذ ثيروتب نولئاقلا هيلإ بهذ ام ىلع يضورفملا

 لخي مل هيف اوفلتخا امو « ضعبلا ىف اوقفتا دقف اهضعب ى نيفلتخم اوناك
 . هيف مكح ىلع لدي ىلاعت هللا نم ليلد نم

 « ببس ىلع تلزن ةيآلا نأ » جيرج ناو ةداتق نع ىور ام امأو
 : اه ريغ لاق و . ثانإلا نود روكذلا نوثروي اوناك ةيلهادلا لهأ نأ وهو

 « لاملا و مرحلا نع : داز و « حمرلاب نعاط نم الإ ثروت ال تناك برعلا نإ
 مومعل مكحلا نألف الوأ امأ ؛ هيف تدرو ام ريغ ىف اهمومع رابتعا دري الف
 نم ةأدتبم اهوزنو ببس ىلع اهلوررئف « اندنع ببسلا صوصخ نود اففلا

 ىلع روصقم ريغ اوركذ ىذلا ببسلا نألف اينا امأو « ءاوس ببس ريغ

 . ثانإلا نود روک ذل نوثروي اوناك مهنأ بنبسلا امنإ و ؛ ماهسلا ىوذ و دالوألا
 اضيأو .ثانإلا نود لاجرلا نم ماحرألا ىوذ نوثروي اوناكدق اونوكي نأ زئاجو

 دري مل هنأ انملعف « نيبرقألا نم مهريغ دالوألا عم ركذ دق ىلاعت هللا نإف

 . ( 7١ : ۲) صاص+لا نم ًاصخلم ىبتنا .نيبرقألا رئاس نود دالوألا ثاريم هب

 ملوق فو : هقح طقسيال هنع أرأ وأ هبيصن نع ثراولا ضرعأ اذإ
 هيف ليدبتلا دحأل زوج ال ًابجاو ًاعوطقم ىأ « ًاضورفم ًابيصن » : امت



 رات“ بص“
 ( ند ال نيعوهو ) هنع أربأ وأ هبيصن نع ضرعأ ول ثراولا نأ ىلع ليلد

 ١9(. : 5 ) ىرهظملا قف اذك ءهقح طقسال

 نيكاسملاو ىاتيلاو ىلرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو » : ىلاعت هلوق

 « ًافورعم الوق مه اولوقو هنم مه وقزراف

 « بيسملا ن ديعس لاق : هجوأ ةعبرأ ىلع كلذ. ف فلسلا فلتحا
 ةمركع نع ةياور ىناثلا و . ثاريملاب ةخوسنم اهنإ : حلاص وبأو « كلام وبأو
 : دهاجم و « مهاربإ و « ىبعشلا و « نسحلا و « ءاطع لوق و « سابع نا نع
 لوق وهو : ثلاثلاو . ثارملا ىف ىهو . ةخوسنم ريغ مكحلا ةتباث اهنإ

 . ثارعملا نع ةخوسنم ءالؤهل تيملا ةيصو ىف امنإ : سابع نا نع ثلاث

 رب ىنأ ةياور ىف ريبج نب ديعس لوق : عبارلاو . لسا نب دیز نع هوح یورو
 ( ًافورعم الوق مهل اولوقو » ثارملاوه « هنم مهوقزراف » : هلوق نإ : هنع

 . ثارملا لهأ رغل

 ىاتيلا و نيمورحملا يبرقلا ىلوأ اوطعي نأ ةثرولا نم نغلابلا بحتسي
 : اولاق نيذلا امأف : ثارعملا ةمسق اورضح اذإ مهتصح نم ايش نيكاسملاو
 رمأ ) ابابحتسا و ابدن اه وأر مهنأ ىلع اندنع لومحم هنإف مكحلا ةعباث ابنإ

 « نبوجحلا براقألا نم نروك ملا بولقل ًابييطت ةثرولا نم نوغلابلا هب
 راتحال « ( بناجألا نم ةمسقلا نيرضاحل ا نيكاسملا و ىعاتيلا ىلع اقدصت و
 ىلص ىنلا دهع ىف ثيراوملا ةمسق رك عم جاو تاع ىل اکل ا
 ‹ ءالوط هقاقحتسا و كلذ بوجو لقنل مه دعب نم و ةباحصلا و هيلع هللا

 نع كلك ترجو تيب مل الق + ةنيلإ ةجاخلا مومعل :تيراوملا تما اک
 سيل بابحتسا هنأ ىلع كلذ لد ةباحصلا نع الو لسو هيلع هللا ىلص يلا

 .( ۱۹۰: 4 ) ىناعمل حور و ( ۲: ۲ ) صاصخلا نم ًاصخلم ىهتنا . باجيإب



 « فصنلا اهلف  هلوق ىلإ مك دالوأ ىف هللا مكيصوي » : ىلاعت هلوق <

 عم ناك ىنعي نافنصلا عمتجا اذإ : ةلثسم : ناثلثلا امهقوف اف نعتنبل

 نيتنثلا ظح لشم مهنم دحاو لكل ىطعي رثكأ وأ دحاو ركذ رثك أ وأ نييثنألا

 ىنأ ةدحاو عم رثكأ وأ دخاو ركذ ناك نإ هنأ صنلا ةلالدب ملعيو . نبنم

 دالوألا ناك و نافنصلا عمتجي مل نإو ‹دحاو ركذ ظح فصن ىثنألل ىطعي

 ًاتنب تناك نإ و « كرت ام افلث نهلف نتن ىلع ةدئاز ءاسن نك نإف طقف ًاثانإ

 :سابع نبا لاقف « نييشنألا مكح ةيآلا ف ركذي ملو . فصنلا اهلف ةدحاو
 حيحصلاو . نروكذملا نيبيصنلا نم نقيتملا لقألا هنأل « ةدحاولا مكح اهمكح

 امك « ةدئاز « قوف» ظفل : ليقف ‹ عاجإلا دقعنا هيلع و « ناثلث اه نأ

 دعس ةصق ةنسلا نم هديؤي و . «٠ قانعألا قوف اودرضاف » : ىلاعت هلوق ىف

 . نيتخألا ىلع سايقلاب اهمكح تبث : ليق و . اف ةيآلا لوزن و « عيبرلا نبا
 : ةدحاو تنبل لنعج امك فصنلا ةدحاو تحخألا لعج هناحبس هللا نإف

 a ع نييثنألا ظح لشم رك ذلل ندطلتخما تاوخألاو ةوخاإلل لعجو

 عاجإلا و ةنسلاب تبثف ؛ نيتنبلل اذكف  نشلشلا نيتخألل لعجو ‹ نيطلتخملا دالوألل

 مكحو « صنلاب تباشلا اهنم نيتثثلا مكحك تاوخألا نم نيتننلا قوف ام مكح نأ.

 . ةدحاولاب |هنم نئتنثلا قاحلإل هجو ال و « صنلاب تباشلا اهقوف ام مكحك نيتنبلا

 عف ًادبأ هنم صقني ال ثلثلا ركذ دحاو نا عم اهظح ناك امل تنبلا نأل و

 ىف اذك ملعأ هللاو « ثلثلا نم اهظح صقنيال نأ ىلوأ اهريغ ةدحاو تنب

 ىلمم لدي «نييثنألا ظح لثم ركذلل » : ىلاعت هلوق نألو . ىرهظملا
 نافلثلا ذئنيح نالف < تنبو نا طالتخالا بتارم ىندأ نال «-ةراشإ كلذ

 . ( نتتنبلا ةلارنمب نالا نإف ١ ةلمحلا ىف ناشلثلا اه نيتنبلا نأ فرعف « قافتالاب

 ؛ املاح نايب ىلإ ةجاح الف « نالا نع اه دارفنإ ةلاح ىف الإ كلذ سیل و

 . ( 3١ ص ) ةيفيرشلا ىف اذك « اهقوف ام لاح نايب ىلإ لب
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 طقف ثانإ دالوألا ىف ناك نإف : هلوقب انآ را ناب فخاد و ل سس

 7 قوف ن ر أ : لاقو . كرت ام الث نهلف نيتنئا قوف ولو | إلا سيل أ ىلإ راش

 حضوأب هتررق اك « ةلالدلا قيرطب نيتنبلا مكح مهفف « ةخلابملاو قرتل را

 صتني الف ثلثلا نالا عم تنبلا ناك اذإ هنإ : هررق ام لصاح و . هجو

 هدو ر ا ا و ع ا

 ثالثأ ةثالث نهنم ثالثلل نوكي نأ ةنظم اذه و . ناشلث عومجملاو « ثلثلا

 نه نأ نيتنثا قوف ام مكحب حيرصتلا ىلإ جيتحاف « لاملا ميمج وهو كرت ام
 فيرشلا نع القن عوبيلا حرش ىف و . مهفاف نيثلثلا ىلع دازي ال « كرت ام اشلث

 نبا عوجر حص : طيسولا ضئارف حرش ىف لاق هنأ ىنومرألا نیدلا سمش

 هنأ لمتحيف هيلع و « ًاعاجإ راصف « هلوق نع اهنع ىلاعت هللا ىضر سابع
 حجرف روهمدلبا هيلع ام اهنم مهفف ةيآلا ىف رظنلا نعمأ هنأ وأ ثيدحلا هغلب
 .( ١99 : 4) ىناعملا حور ىناذك « مهقافو ىلإ

 « دؤاد ويأو « ىذمرتلاو « دمحأ هاور عيبرلا ن دعس ةصق او

 هللا لوسر ىلإ دعس ةأررما تءاج » : لاق هنع هللا ىضر راج نع هجام ناو
 اه وبأ لتق « دعس اتنبا ناتاه « هللا لوسر اي : تلاقف « ملسو هيلع هللا ىلص

 ةيآ تلتف . لام الو الإ ناحكنت الو « اهلام ذخأ اهمع نإو « دحأ موب
 عا لاقف « اهمع ىلإ لسو , هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبف « ثارملا

 . « كل وهف ىقب اف ء نثلا اهمأ طعأ و « نشلثلا دعس ىتبال

 نبالا دالوأ هعم بجحي « هرغل ًائيش كرييالف ؛تابصعلا برقأ نبالا
 نأ لمع لدي ىثأ همم نكي م اذإ ركذلا مكح نع توكسلاو : ةلئسم
 ناكولو « هنامرح زئاج الف ؛ ىثنألا نم ثاريملاب ىلوأ هنأل <« هل هلك للملا
 هريغ هعم ثرياالو . ةجاحلا تقو هنايب نع توكسلا زجي مل لاملا ضعب هل
 هللا لعج هنألو  هرغغل ًائيش كرتي الف الف ؛ ثابصعلا برقأ هنأل « ةيبصعلاب
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 ۲ - ج

 , فصنلا دارفتالا دنع ىثنألل لعج دق و «نييثنألا ظح لشم ركذلل هناحبس

 ردا تزل ناك اك( وب ب لكلا وعزز .«متملا تسع دارا كح كور
 أ نانإ وأ اوناك ًاروكذ نالا دالوأ هعم بجحم لاملا عيمج دارفنإلا دنع

 ْ . ( ىرهظملا نم ٤ : ۲١ ) عاجإلاب نيطلتخم
 ر

 اوعمجأ : ةلئسم :دلولا مدع دنع بلصلا دالوأ مكح مه نبالا دالوأ

 روكذللف ؛ دلولا مدع دنع بلصلا دالوأ مكح مهل نالا دالوأ نأ ىلع

 ‹ فصنلا ثانإلا نم ةدرفنم ةدحاول و « لاملا عيمج مهنم درفنم ركذ وأ

 اذ ر یا ظح لشم ركذللو « ناثلثلا تادرفنم نهنم رثكأللو

 « نيتنب وا یب و نبا تانب نب تكرشأ اهنأ ةشئاع نع ىواحطلا ىور

 دحاو ركذل و . ىقب اف مأو بأل نيتخأ عم بأل تاوخألاو ةوخإلا نيبو

 ىقب ام عيمج ( تايبلص ) تانب وأ تنب عم ( نالا دالوأ نم ) .رثكأ وأ
 ضئارفلا تقبأ اف « اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » : مالسلا و ةولصلا هيلع هلوقل نيلم

 وأ ةدحاو نا تنبل و . سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم « ركذ لجر ىلوألف

 ىراخبلا هاور امل «نيثلثلل ةلمكت « سدسلا ةيبلص ةدحاو عم تادرفنم رثكأ

 ةبعيبر نب ناملس و ىسوم ىنأ ىلإ لجر ءاج » : لاق ليبحرش نب ليذهلا نع

 : الاقف . مأو بأل تخأو « نا ةنباو ء ةنبا نع تام لجر نع الأسف

 دوعسم نبا ىتأف ءانعباتيس هنإف دوعسم نا تأوءئسلا تلال و فصلا تفل

 هللا لوسر ىضق امب ايف ىضقأس . ندتهملا نم انأ امو ًاذإ تللض دقل : لاقف

 ؛ نيثلثل ةلمكت ٠ سدسلا نالا ةنبال و « فصنلا تنببلل : لس و هيلع هللا ىلص
 : لاقف « دوعسم نبا لوقب هانربخأف « ىسوم ابأ انيتأف . تحأللف ىقب امو
 مامن اهزارحإل نيتيبلصلا عم نري الو . « مكيف ربحلا اذه مادام ىتولثسال
 ىرهظملا نم ىهتنا . نهبصعيف مالغ نهنم لفسأ وأ نيئاذحب نوكب نأالإ . نشا

{CVE TE) 
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 ةلئسم : ةيصولا و .نيدلاو نفدلاو نفكلا ن فراصم دعب ةك رأل ةمسق

 نم. ةيصولا ذاقنإو ¢ ندلا ءادأو 6 نفدلاو نفكلا فراصم كسر هلك از

 ك و

 . عاجإلاب اذه و « ىأيس اک

 هل

 «٠ تلثلا

 نتنبالا بيصن دعب قابلا ثلثلا و ةدحاولا بيصن دعب قابلا فصلا

 , ةدحاولا بيصن دعب قابلا فصنلا و : ةلئسم ۽ تابصعلا نم لجر ىلوأل

 ركذ لجر ىلوال تانبلا نم رثكأ وأ نيتنثالا بيصن دعب قابلا ثلثلا اذكو

 ةباحصلا ةماع لوق اذهو . تانبلا ىلع در هتبصع نكي مل نإف « تاب

e 3ِِع  

 .« هنع هللا ىضر ىلعك « مهروهمجو

 تيبل وه لب «٠ ضورفلا ىوذ ىلع لضافلا دربال : تباث ن ديز لاق و

 نقلا نكلا' + .ىفاغلا و < كلام و + ئرحرلا و ؛ ةورع دخ هيو لالا

 ىوذ ىلع لضافلا دري لاملا تيب سردنا ول : اولاق ىعفاشلا باحأ نم

 سابع نبا نع ىوريو . لاملا تيبل ناك الإو < مهضئارف ةبسنب ضورفلا

 ىو ) ًاضيأ نيجوزلا ىلع درب : نامع لاق و « ةدحلا ونجوزلا ةشلث در ال هنأ

 تيب مدعل قحتسملا مدع دنع نيجوزلا ىلع درلا ىلع مويلا ىوتفلا : ىنصتسملا
 ضعب نع لقن اك اذهو <« هفرصم ىلإ هنوفرصبال ةملظلا ذإ « لاملا

 ردلا نو . ىبتنا ىنعملا اذهل ماحرألا ىوذ ثيروتب نوتفي مهنأ ىعفاشلا باعصأ

 نوتملل هتفلاخل هلعل و « كلذ نم 'ئىثب ىفأ نم اننامز ىف عمسن مل : ىتنم

 حورشلا مالك و « لاملا تيب ماظتنا دنع وه امنإ نوتملا مالك : .انلق . لمأتيلف

 اننامز ىف ءاتفإلا هنكمأ نه « اهنيب ةضراعم الف « هماظتنا مدع دنع

 . ( هب تفيلف

 صتلاب ضورفلا باحصأ بيصن ر.'ق ىلاعت هللا نأب درلا ىلأ نم جتحاو
 gt ea a زوج الف < رهاظلا

 لضاقلا نأب و . ةيآلا « هدودح دعتي و هلوسر و هللا صعي نم و » : ىلاعت هللا

 a رود تح ص هم وهمس سس »خ00 كانا
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 7 الصأ راو كرتي مل اذإ اك < لاملا تيبل نوكيف هل قحتسم ال مهضورف نع
 . .لكلاب ضعبلل ًارابتعا

 باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأ و » : ىلاعت هلوق انلو

 مهقاقحتسا ىلع تلد ةبآلا هذهف . محرلا ببسب ضعب ثاربمب مهضعب ىأ ؛ هللا

 مولعم ءزج قاقحتسا تبجوأ ثارملا ةيآ و < محرلا ةلصب ثارملا عيمج
 ‹« ةيآلا كلتب هضرف دحاو لكل لمعجي نأب نيتيالاب لمعلا بجوف « لاملا نم

 قحتسم هل نكي مل اذإ ) ةيآلا هذهب محرلل مهل ًاقحتسم ىقب ام لعحي مث
 امل ًاضيأ و . اهقح ىف محرلا مادعنال نئجوزلا ىلع دري ال اذهل و . ( مه رغ

 هنإ « هللا لوسر اي : لاق هدوعي صاقو ىلأ ن دعس ىلع مالسلا هيلع لحد
 ؟ هفصنب ىصوأف : لاق « ال : لاق ؟ ىلام عيمجم ىصوأفأ « ىل ةئبا الإ فرك
 . ( ىراخبلا هجرخأ ) « رشك ثلثلاو « ثلثلا » : لاق نأ ىلإ « ال : لاق
 لص هركني لو « لاملا عيمج ثرت تنبلا نأ دقتعا ادعس نأ رهظ دقف

 ثراو ال هنأ عم ثلثلا ىلع داز امم ةيصولا نم هعنم و « ملس و هيلع هللا
 .ةدايزلا قحتست مل ول ذإ ٠ درلاب لوقلا ةحص ىلع كلذ لدف ؛ ةدحاو ةنبا الإ هل
 عناع سيل لاملا تيب قخ نأل ) فصنلاب ةيصولا زوجت درلاب فصنلا ىلع
 . ( طقف ةثرولا قح وه عناملا امثإو ؛ ثلثلا نع داز امب ةيصولا نع

 ثرو سو هيلع هللا ىلص هنأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نياورمع ثيدح یئ و
 نوكيال و . ( هريغ و دواد وبأ هجرخأ ) « لاملا .عيمج ىأ اهدلو نم ةنعالملا
 : لاق مالسلا هيلع هنأ عقسألا نب ةلئاو ثيدح ىف و . درلا قيرطب الإ كلذ

 هجرخأ ) « هب تنعول ىذلا نالا و « اهقيتع و « اهطيقل ثاريم ةأرملا زرح »

 اوك راش دق ضورفلا بامسأ ًاضيأو . ( ىذمرتلا اح و ناسا بان
 بامصأ قح ىف ةبارقلا درجم و « ةبارقلاب اوحجرت و ؛ مالسإلا ىف نيملسملا
 مألا ةبارق ةلارنمب حيجرتلا ام تبث نكل ةبوصعلل ةلع نكت مل نإ و ضورفلا
 الإ ةبوصعلا اهدارفناب بجوت مل نإ و مألا ةبارق نإف « مأو بأل خألا قح ىف



 a = 8۰ نآ رقلا ماكحأ

 ريورفلا نع لضف ام : هلوق نع باوحلا جرح اذهبو OT رس هنأ

 ناك املو . ةماع نيملسملا حلاصمل لاملا تيب ىف عضويف هل قحتسم ال لام

 ررف « ةضيرفلا ىلع اينبم ناك ةضيرفلا هب اوقحتسا ىذلا ببسلاب حيجرتلا اذه

 طقس ةضيرفلا لصأ ىف ىوقألاو برقألا رابتعا طقسي اكو « مهئابصنأ ردق مهلع

 . ( ۷١ ‹ ۷١ ص ) ةيفيرشلا ىف اذك « درلا قاقحتسا ىن ًاضيأ

 .. ناك هللا نإ  هلوق ىلإ - سدسلا امبنم دحاو لكل هيوباأل و » :ىلاعت هلوق

 « اهكح اهلع
 دلو تيملل ناك اذإ : ةلئسم : دلولا نباو دلولا عم سدسلا هيوبالا

 ذخأي بألا نأ ريغ « كرت امم سدسلا هيوبألف نا دلو وأ ىبلص ىثتأ وأ ركذ

 ضورفلا ىوذ نم ىقب امو « ضرفلاب ركذ دلو مدع دنع ىثنأ عم سدسلا
 . نالا ءانبأ و ءانبألا دعب ركذ لجر ىلوأ هنأل « ةبوصعلاب

 ىلص دلو هل نكي مل نإف : ةلئسم : دلولا مدع دنع ثاثلا مألل
 اهربغ ضرف بحاص ثراو اهعم نكي مل ىأ طقف هاوبأ هثروو نا دلو الو
 نجوزلا دحأ ضرف دعب ىقب ام ثلث و « لاملا عيمج ثلث ىنعي . ثلثلا همألف

 ةوخإلا نأل ‹ نجوزلا ريغ اهعم روصتي الو . نيجوزلا دحأ اهعم ناك نإ

 ضورفملاو « مألا عم ةدحللا الو « بألا عم نوثر ال دحلاو تاوحخألا و

 ناك اكف « ةسياقملاب نجوزلا دحأ عم اهثارم فرعي اذه ىلعف « دلولا مدع

 داحتا عم ىثنألا ىلع ركذلل افيعضت اهريغ مدع دنع بألل ام فصن مألل

 . ناثلثلا و ىقب ام ثلث ىنعي اهريغ عم اذكف « ناثلثلا و لكلا ثلث ىنعي ة..ارقلا

 هاندجو هانعبتاف ًاقيرط كلس اذإ باطلا نب رمع ناك : لاق دوعسم نبا نع ىور

 ثلث مألل و < عيرلا .ةأرملل » : لاقف نيوبأ و ةأرما نع لئس هنإو < الهس

 .عاجإلا دقعنا هيلع و « تباث ني ديز لاق هب و . « بأللف ىقب امو « ىقب ام

 ؛ لكلا ثلثنتائسملا ىف مألل نأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ىقهبلا ىور و



 ” -ج a NE نآ رقلا ماكحأ

 جوز ىف هفلاخ و < نوبأ و ةججوز ىف نيريس نبا هقفاو و « حيرش لاق هب و
 لهأ عيمج سابع نا فلاخ : لاق هنأ ىعخنلا نع ىقييبلا ىور . نوبأ و

 . ( 38 : 8 ) ( ١ ) ىرهظملا نم ىهتنا . كلذ ىف ضئارفلا

 ىف ًاضيأ اوفاتخاو : دج بألا ناكم ناك اذإ ملا ظح ى اوفلتخا
 نا بهذف « املاح ىلع ةلئسملا ىتاب و « دج بألا ناكم ناك اذإ مألا ظح

 نبا نع ةفوكلا لمهأ كلذ ىورو < قيدصلا نع نيئياورلا ىدحإو « سابع
 ‹«فسويوبأ لوق و . لاملا عيمج ثلس مألل نإ : هدحو جوزلا ةروص ىف دوعسم

 امك . قابلا ثلث اهل نإ : هنع هللا ىضر قيدصلا نع ىرخألا ةياورلا وهو
 هنأ وه نويضرفلا هركذ ام ىلع ىلوألا ةياورلا ىلع هجولاو . بألا عم

 « رمامب لوأو . بألا قح ى « ثلثلا همألف » : ىلاعت هلوق رهاظ كرت

 ليوأتلا ديأو < برقلا ىف اهيواست عم بألا ىلع مألا ليضفت مزلب الثل
 ىواستلا مدعل هرهاظ ىلع ىرجأف دحلا قح ىف امأ و . ةباحصلا رثكأ لوقب

 ‹ةقيقحال دالولا قح هل دحلا و « بألل امك دالولا ةقيقح مألل نإف . برقلا ىف
 ىلع ىثنألا ليضفت ىف ةلاحتسا الو ةباحصلا نيب ايف فالنخالا ةوقل و

 .( ٠١5 : 54 ) حورلا ىف اذك « ةجردلا ىن توافتلا عم ركذلا

 ةبآلا ىف : ةلئسم : ثلثلا اه نوكي بألا نودب طقف مالا هتشرول

 ‹ ىلوألا قيرطلاب ثلثلا اه نوكي بألا نودب طقف همأ ةتثرول هنأ ىلع ةلالد

 )١(.. ىرهظملا نم ینا ٠ ةدايزلا ىلع ليلد الو

 مأوأ بال ةوخإ تيملل ناك نإ. : ةلئسم : نهعم مالاو تاوحخأألا ثاربيم

 ًاثانإ وأ اروكذ !وناك ءاوس اعاجإ حاولا قوف ام ةوخإلاب ذارملاو « اهل وأ
 ؛ ًاعاجإ اياصولا و ضئارفلا باب ىف عقو عمج لكب دارملا اذك و ؛نيطلتخم وأ

 عجاريلف سابع نبا لوق ىلع روهمحلا لوق عجب هجو دارأ نمو ( ) ١
 حور ىناعملا
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 ناثع ىلع لخخد سابع نا نأ هحصص و مكاحلا ىور « تاوخألا و ةوخألا نم
 ؟ كموق ناسلب ةوخإب اسيل و نوخألاب سدسلا ىلإ مألا درت فيك : هل لاقف
 ثراوت و « نادلبلا ف ىضم و « ىلبق ناك “ىش در عيطتسأ ال : ناؤع لاقف

 , رخآ باوجي تباث ن ديز باجأ و . عاجإلاب نافع جتحاف . سانلا هيلع
 ؛نوخأب اهبجحت تنأ و « ةوخإ هل ناك نإف» : لوقي هللا نإ « ديعس ابأ اي : اولاق

 ديز باوجو . ىرهاظملا نم ىهتنا . ةوخإ نيوخألا ىمسي برعلا نإ : لاقف
 .( :١5" 4) حورلا فام < ىقهبلا و مكاحلا هاور اذه تباث نا

 اهمرهفمب ةيآلا تلد : ةلئسم : ثلثلا ةدحاو تخأو خأ عم مألل
 ناك اذإ هنإف « ثلشلا ةدحاو تمخأ وأ خأ عم مألل نأ هقوطنمب هلبق امو
 . ىلوألا قيرطلاب ثلشلا تخألا وأ خألا عم اهلف ثلشلا بألا عم اه

 نأ ىلع اوعمجأ : ةلئسم :تاوخألاو ةوخإلا عم سدسلا مإلل
 نيبوجحم اوناك نإ و « سدسلا ىلإ ثلشلا نم مألا نبجحي تاوخألاو ةوخإلا
 « مألا هنع اوبجح ىذلا سدسلا نوذخأي مهنأ سابع نا نعو . بألاب

 هذهل ةع ال هنأ رهاظلا و . ( ۲١ : 4 ):ىرهظملا نم ىهنا . روهمجمل ًافالخ
 ىف هنع ىلاعت هللا ىض ر قيدصلا قفاوي هنأل « سابع نبا نع ةياورلا

 . مامإلا حرش ىف اذك ؟ بألا عم مهثرإب لوقي فيكف « ةوخإلل دحللا بجح
 . ( ۲۰۴ : 4 ) حورلا نم یہتا . ىسخرسلا

 دحلا : ةلئسم: همدع دنع بألا مكح الع نإو حيحصلا دجلال
 'رشال و ؛ بألا مدع دنع بألا مكح هل الع نإ و بألا بأ ىنعي حيحصلا
 : هتهج نم سيل هنأل « بألا ناكم نوكي نأ حلصيال هنأل « مألا بأل

 حيحصلا دحلاف . ًادساف ًادج ىمسي و « اهسنج نم سيل هنأل « مألا ناكم ال و
 د سدسلاو < ركذ دلو عم سدسلا هلو « دلولا مدع دنع همم
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 نيام نال م لاا
 له هنأ یئ اوفلتخاو < ًاعاجإ نيجوزلا دحأ عم عسرلا وأ نمدسلا لل ةا

 ءاوس 8 مهلك موج . ةفينح وبأ لاَمتف ؟ ال مأ بالاك ةوخالا بجح

 نم ريثك و < ركب ىنأ نع ىورملا وهو « ام وأ مألا وأ بألا نم اوناك

 : دمع و « فسويوبأو « دمحأ و « ىعفاشلا و « كلام لاق و . ةباحصلا

 مج و 3 بألا نم وأ نوبألا نم اوناك نإ تارشا و ةوخالا بجعل

 صوصنم ةوخإلاب ثيروتلا نإ : مهل اتم ىزودلا نا لاق . مألا نم اوناك نإ

 مف كلذك ناك ول : انلق . صنب الإ ممجح تبشي الف « نآ رقلا ىن هيلع

 : نالا ماقم همايقل مهلك ةوخألا بجحي ( ١ ) نالا نا نأب نولوقت ًاضيأو

 باوحلا لصاح و ) ؟ بألا ماقم همايقل دحلاب مهبجحي : نولوقتال ملف

 :( ةيفراعلا

 ىقب اف « اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » : لسو هيلع هللا ىلص هلوق انلو
 مكح ىف ناكف « لوبقلاب ةمألا هاقلت امم ثيدحلا و ) « ركذ لجر ىلوأل وهف

 تيملا لصأ هنأل « خألا نم ىلوألا دحلا نأ كشال و . ( راوتملا و روهشملا

 ( مهفاف « نآ رقلا لثم وه صنب ددلاب ةوخإلا بجح دقف ) خألا نود

 تبثف « ةمساقملل هجو الف ةوخإلا عم دحلا عمتجا اذإ هنأ ًاضيأ انلو

 بهذي مل ثيح « ًاعاجإ ةوخالاب دحلا طقس الو < مهتبارق ةهج فالتحال

 هيف : رجح نا خيشلا لاق : لبق نإف ؟ دحلاب ةوخإلا طقسيفأ . دحأ هيلإ

 ؟ عاجإلا نأف « دحبا ىلع مدقت ةوخإلا نإ الاوقأ ىكح مزح نا نأل رظن
 ١

 امإ ‹ نلوق دحأ ىلع ةمألا عمتجا لاوقألا كلت لهأ ضارّسا دعب : انلق

 نا لعجب ؟ ثتباث ن دیز هللا قني الأ ٠ لاق هلأ سابع نا نع یور ( | (

 .( 65 ص) ةيفيرشلا ىف اذك . بأ ألا بأ لعجيال و « ًانبا نال
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 9 ایز نع یو رم ميبهذم و ٠ عاجإلا تسبثف « ةمساقملا وأ N طاقم :

 , بآل وأ نيوبأل ةوخإلا تناك ءاوس مه دنع ةوخإلا عم دحلا مكح و « تباث

 , ةوخإلا e ةسمسقلا ىف د لوما ساقلا رم و + روث" نو

 لأ اذإف « دجلل ًارارضإ نايعألا ىنب عم ةمسقلا ىن نولخدي تالعلا ونب و

 ىبل قابلاو « ىش رغب نيبئاخ نببلا نم تالعلا اونب جرخ هبيصن دحلا

 طسبلا دارأ نم و . ىرهظملا ىف اذك .نييثنألا ظح لشم ركذلل : نايعألا

 . ةيفيرشلا عجارلف طسبلا ةدايز وأ < هعجاريلف كلذ ىف

 ديلا ةلثسم ىف عق و : ةدئاف : دجلا ةلئسم ىف ةباحصلا فالتخا

 نع هلأس جاجدلا نأ ىبعشلا نع ىقيببلا ىور < رثك فالتخا ةوخإلا عم

 ىلص هللا لوسر باعصأ نم ةسمخ امف فلتخا : لاقف « دج و تحأ و مأ نع

 ناو « تباث ننديزو « دوعسم ناو « ىلع و « ناّمع : مس و هيلع هللا
 ابف لاق اف : لاق . ًاثالثأ اهلعج : تلق ؟ نائع اف لاق اف : لاق . سابع

 ماللو ‹ ةثالث تحألل مهسأ ةتس نم اهلعج : تلق ؟ بارت وبأ

 اهلعج : تلق ؟ تباث نب ديز امف لاق اف : لاق . اهس دجللو « نيمهس

 نمهس مألاو ‹« ةعبرأ دجلاو <« ةثالفلا تخألل ىطعأ « ةعست نم
 « دحلا عم تخألل 'ىشال هنإ : ركب ىنأ لوقب لاقف سابع نبا امأو )

 قيرط نم ىقهبلا ىور و . ( دج ىتابلا و ثلذلا مألل « ةثالث نم اهلعجف
 ىورو . دج ىلع اخأ نالضفي ال هللا دبع و رمع ناك : لاق ىعخنلا مهاربإ

 . ام دهللو « سدسلا مألل و « فصنلا تخألل : رمح نع هقيرط نم مزح نإ

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ لوق نم ةفينح وبأ هيلإ بهذ ىذلا و . ىقب
 . ًاضيأ ىرهظملا نم ىبّتنا . سايقلا و صنلاب قفوا

 ةفينح ىلأ دنع ةحيحصلا ةدحللا : ةلئسم : ةحيحصلا ةدجلا مكح
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 لا تالا كررت م كسا هج لا ىلإ هنفش ف لك
 : دؤاد و كلام لاقو . تاطقاس ريغ تايذاحتم نك نإ نرئك فاو هيت

 . امتاهمأ و مألا مأو « اهتاهمأو « بألا مأ : نانثإ الإ تادحلا رم ثرئال

 وه و  دمحأ لاق و : ىعفاشلا ىلوق ىدحإ وه و . ى دعبلا بجحت اهنم ىرقلا و
 مأو ‹« همأ مأ : ثالث نهنم ثر هنإ :  ىعفاشلا ىلوق نم روهشملا حجارلا
 . ًاعاجإ سدسلا رثكأ وأ تناك ةدحاو ةكرتلا نم نهظح و . هدج مأ و « هيأ

 بلطت ركب ىنأ ىلإ ةدحللا تءاج : لاق « بيوذ نب ةصيبق ثيدح بابلا ىو
 ىلص هللا لوسر ةنس ىف كلام و < *ىش هللا باتك ىف كل ام : احل لاق اهئاربم

 لاقف ‹ لأف . سانلا لئسأ ىتح ىعجراف ( ملعأ اف ىأ + ئت مسو قا

 اا اهاطعأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدج ترضح : ةبعش نب ةربغم

 لاق ام لثم ةملس ني دمحم لاقف ؟ كريغ كعم له :ركب وبأ_ لاقف
 ءاهئاربم هلئست رمع ىلإ ىرخألا ةدحلا تءاج مث . ركبوبأ اه ذفنأف ء ةرخمل

 . امل وهف هب تلح اهيأو « اكنيب وهف اتعمتجا نإف « سدسلا كلذ وه : لاقف

 . هجام ناو « ىرادلا و « دؤاد وبأ و « ىذمرتلا و « دمحأ و « كلام هاور
 مأ ىه لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهاطعأ ىلا ةدحللا نأ بهو نا ىورو

 : بألا مأ ىه رمع ىلإ تءاج ىلا و ٠ رككب ییا ىلإ تءاج ىلا یھ و < مألا

 امثروتال مل : ةثراح ىنب نم مالغ لاقف « ىثثب هربخي ًادحأ دجي ملف سانلا لأسف

 ىو . رمع امثروف ؟ اهرول امف امو ايندلا تك رت ول ىه و نينموملا رممأ اب
 سدسلا لعجي نأ دارأف < رك ىلإ اتءاج نيتدحلا نإ : ىقمبلاننس و : أطؤملا

 وه و تتام ول ىلا كرتت كلام : راسلا نف لجوال لاقف مألا لبق نم ىل

 قيرط نم ىنطق رادلا هاور . (منيب سدسلا ركب وبأ لعجف ؟ ثر هايإ ناك ىح
 : اولاق . ةثراح نب لهس نب ناحرلا دبع وه ىراصنألا نأ نيب و ٠ ةنييع نا
 ًاسايق تطعأ بألا مأو اهبتصح لقأ تيطعأف مألا و تميقأ مألا مأ
 . نوبألا ڪا مأ األ < مألا مأ ىلع
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 ثالث سدسلا ىطعأ مس و هيلع هللا ىلص ىبلا نأ ةفينح ىأل ةجملا و

 :قطترادلاو ‹ ىعخنلا مههار] نع رخآ دنسب ليسارملا ىف دأواد وبأو 57

 e ‹ نسحلا لسمرم نم ىقہبلا و

 صاقو ىلا نب كعس نع ىور ام الإ « كلذ ىلع نسباتلاو ةباحصلا قافتا

 . ًاضيأ ىرهظملا نم ىبتنا . هنع هدانسإ حصي الو . كلذ ركنأ هنأ

 اهلك تادحلا بجحت مألا : ةلثسم : نهلك تادجلا بجحت مألا

 نكي م اذإ سدسلا ةدجل لعج مس و هيلع هللا ىلص ىنلا نأ » ةديرب ثيدحل

 نلتمم ىكتعلا هللا ديبع هدانسإ ىف و « ىئاسنلا و « دؤاد وبأ هاور . « مأ اهنود

 . نكسلا نا هحححسس و « هيف

 تادحلا بج بألا : ةلئسم : تايوبألا تادحلا بجحع بألا

 لوف لثم هنعو . هيلوق دحأ ىف دمحأل ًافالخ « ةثالثلا دنع تايوبألا

 امنإ ١ : اهنبا عم ةدحلا ىف لاق دوعسم نبا ثيدحب دمحأ جتحا . ةعامجلا

 هاور « ىح اهنبا و اهنيا عم ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهمعطأ ةدج لوأ
 برقألا نأ روهمجمل ةجدلاو . ىذمرتلا هفعض : انلق . ىرادلاو « ىذمرتلا

 . ( ۲۹ : 4 ) ىرهظملا نم ىهتنا . ملعأ هللا و . دعبألا بجحي

 « نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم » : ىلاعت هلرق
 نلعتي قح لوأ نأ ىلع اوعمجأ : ةلئسم :ةكرتلاب قلعتي قح لوأ

 هنويد یدوی مث ( هنفدو یف ةو یاو تيملا هجن ةك رتلاب
 ؛ ندلا دعب ةك رتلا نم ىقب ام ثلث نم هاياصو ذفني مث ء هلام عيمج نم

 هذه نؤرقت مكنإ : لاق مالسلا هيلع ىلع نع . ةئرولا نيب ىقب ام مسقي مث
 هلع هللا ىلص هللا لوسر نإو « ند وأ اهب نوصوت ةيصو دعب نم » ةبالا
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 امنإو . هجام ناو < ىذمرتلا هاور . ةيصولا لبق ندلاب ىضق لسو

 هنأل مكحلا ىف هنع ةرخأتم ىهو ( ةيالا ىف ) نبدلا ىلع ةيصولا تمدق
 ءاضتقاب رهاظلا ةرفغملا نم ًاعنام هنوكل ندلاو « عيمحلا اهلإ بودنم
 لوسر اي » : لجر لاق ةداتق ىلأ نع . ةردنلا ىلع نوكي نأ ةيمالسإلا ةنسلا
 هللا رفكي ربدم ريغ البقم ًابسنتحم ارباص هللا ليبس ىن تلتق نإ تيرأ « هللا
 كلذك ؛ ندلا الإ ! معن : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ىاياطخ ىنع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ورمع نب هللا دبع نع و . ملسم هاور « لی ربج لاق
 ىرهظملا نم ىهتا . ملسم هاور « ندلا الإ بنذ لك ديهشلل رفغي » : لاق ملسو

COTY WE) 

 نأل « ًاعرش عقاولا بيترتلا امف فلاخي مل ةيآلا نإ : رينملا نبا لاقو
 رظناف « ثارملا ىوذ ماستقا مث « ةيصولا مث ؛ نيدلا جارخإ هب أدبي ام لوأ
 : انلوق قفاوف ؟ ندلا ولت ةيصولا جارخإ ولت ًارخآ ثاريملا جارخإ ءاج فيك

 ركذ طقس ولو « ًاعرش عقاولا ةروص ندلاو ةيصولا دعب ثيراوملا ةمسق
 حورلا نم ىهتنا . ناكمب نسحلا نم وه و « روكذنلا لاؤسلا دورو نكمأل دعب

 هنفد و هنفك ةناؤم و تيملا ربهجت ىلاعت هللا ركذي مل اإ و .( )٤ :۲٠۴
 « هتحلصم و هتجاح نع لضف ام ًاكورتم نوكي امنإ و ؛ كورتمب سيل هنأل
 . مهفاف

 ‹ ثلشلا نم اياصولا ذيفنت : ةلئسم : ثلشلا نم ةيصولا ذيفنت
 تيفشأ ًاضرم حتفلا ماع تضرم » : لاق صاقو ىلأ نب دعس ثيدح
 : تلقف + قدوسي ملس و هيلع هللا لص هللا لوسر ى اتأف ٠ تولا قعد
 ىلامب ىصوأفأ ٠ ىتنبا الإ یئر سيل و ءآرششك الام یل نإ « هللا لوسر اب
 : لاق ؟كلشلاف : تلق « ال : لاق ؟ رطشلاف : تلق ءال : لاق ؟ هلك
 مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نإ كنإ . ريثك ثلئلاو : ثلفلا
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 ىزمرتلا ىور و . هيلع قفتم « كتأرما ىف ىلإ اهعفرت ىلا ةمقللا 57

 7 لاق ىتح هصقانأ تلاز اف ؟ رشعلاب صوأ» : هيفو « رخآ ظا
 قدصت هللا نإ » : ظفلب اعوفرم ذاعم ثيدح و . ١ ريثك ثلشلاو « ثلشلااب

 لعجيل < « مكتانسح ىف مكل ةدايز < مكتافو دنع مكلاومأ ثلثي مكيلع

 ىناربطلا و ٠ دمحأ هاورو < نسح بنسب ىناربطلا هاور « مكلاومأ ةوكز

 يأ نع ىقببلا و راربلاو ء هجام نا هاور و « ًآعوفرم ءادردلا ىلأ نع

 نم یھنا . مهلع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ نع ليقعلاو « ةريره

 .( ٠١" : 5 )عىرهظملا

 رابخألا هذهف : هصن ام بابلا ىف راثآلا ركذ دعب صاصحلا لاقو

 ؛ معلا بجوملا رئاونشلا يح ىف اندنع ثلشلا ىلع ةيصولاب راصتقالل ةبجوملا

 ةروكذملا ةيصولا ىف ىلاعت هللا دارمل ةنيبم ىهو « لوبقلاب اهايإ سانلا ىقلتل

 هذه رغ نم ةلالدلا تهاق دق و ‹ ثلللا ىلع ةروصقم اهنإ : باتكلا ىف

 + قامت هلاوغوفيو ,هعيمجي ال لاملا ضعبب ةيصولا اهب دارملا نأ ىلع ةبآلا

 هنم لق امم  هلوسق ىلإ - نوبرقألا و نادلاواا كرت امم بيصن لاجرلل 0

 ىضنقا ولف « ةيصولا ركذ ريغ نم هيف ثارملا باجيإ قلطأف « رثك وأ

 لاملا عيمجي ةيصولا « ند وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم » : ىلاعت هلوق

 E ا م ا ع ما

 ( عاجإلاب ) ابا ةبآلا هذه مكح ناك ايلف ؛ لاملا عيمجي ةيصولا زاري
 ىلع ةروصقم ةيصولا نوكت نأ بجوف ؛ ةيصولا ةنيآ اناا ب

 يمنا . نيتيآلا مكح نلمعتسم نوكن ىح « ةثرولل قابلا و « لاملا ى

0 

 ةضورفم كلذ لبق ةيصولا تناك دق :ةلئسم :ثراول ةيصوال
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 ىذمرتلا و « دؤاد وبأ ىورف « كلذ خسن مث ء ةردقم ريغ نيبرقألا و ندلاولل

 ء هقح قح ىذ لكل ىطعأ هللا نإ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 ىلص ىنلا نع سابع ناو « ةجراخ نن ورم ىورو .«© ثراول ةيصو ال
 لقنو رل اهنرجت نأ الإ ثراول ةيصو ال : لاق هنأ ملسو هيلع للا

 ال » نأ ابف و عادولا ةجح ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةبطخ رسلا لهأ

 راصتقالا بوجو ةضافتساك ًاضيفتسم كلذ لقن دروف . « ثراول ةيصو

 < ةضافتسالا لقن قيرط نم اهنيب قرف ال . داز ام نود ثلشلا ىلع ةيصولاب

 رح ىف اندنع اذه و . لوبقلاب هايإ مهملتو < هل ءاهقفلا لاعتساو

 اصخلم. صاصحللا نم ىهتنا . كشلا و بيرلل ىنانلا و <« ملعلل بجوملا رئاوتلا
64-5 

 : ةلئسم : ىصوملا ةايح ىف ثلنلا نم ةدايزال ةثرولا ةزاجإ حصت ال

 ‹ هتايح ىف ةىثرولا هزاجأف ثلللا نم رثكأب ىصوأ نميف ءاهقفلا فلتخا
 < ةفينح وبأ لاقف + هايس ىف نوقابلا هزاجأف ةتثرو ضعبل .ىصوأ وأ
 ‹ حلاص نب نسحلاو « دايز نب نسحلاو ء رفز و « دمحم و « فسوي وبأ و
 . توملا دعب اهوزوجب ىتح كلذ زوجي ال : ىعفاشلاو « نسحلا ن هللا ديبعو
 . توملا دعب هيف اوعجري نأ مهل سبل : ىبلا نامعو « ىليل ىنأ نا لاقو

 - تيملا نع نئاب ثراو لك : كلام نع مساقلا نا لاقو . مهلع ةزئاج ىهو

 ف نم لك و .ءاوعجري نأ مط سيل هنإف  هلايع ىف اوسيل نيذلا مهو
 ررض هقحل زج مل نإ هنأ مهم فاح نم اذك و ملتحا دق ناك نإو هلايع
 توملا دعب اهوزاجأ نإ و . اوعجري نأ مهلف حص نإ ةقفنلا عطق ف هنم
 قف اهخسف محل نكي مل امل : ضاصوللا لاق . ءاهقفلا عيمج دنع تزاج

 هللا و . ًائيش دعب اوقحتسي مل مهنأل « مهتزاجإ لمعتال كلذك < ةاجحلا
 .( و9 : ؟) ملعأ
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 تيب بات ر و ا

 ةياور ىف و ١ ةثرولا اهر نأالإد ْ لس و a ا س

 رو + ريق دوف و ةزاجإ | رابتعا لع لدي ) ةثرولا ء ءاشت نأ الإ 7

 ىصوملا توم دعب الإ ةقيقح ًاثراو نوكي ال

 . مهفاف « ًازاجم الإ

 ال: ةلثسم : دابعلا نويد ىف وه امنإ ةيصولا ىلع نبدلا مدقت

 ةوكزلا نيد ميدقت ىف ىعفاشلا كلذب قلعت ةيصولا ىلع ندلا مدقت هللا ركذ
 ذخأ هجح و هتاكز ىف طرف اذإ لجرلا نإ : لاقف « ثارملا ىلع جحلاو

 تيدا اہ ىصوأ نإ : كلام و « ةفينح وبأ لاق و .« هلام سأر نم كلذ

 ىدابب رهاظ ىعفاشلا قاعتو . “ىش جرخي مل اع تكس نإو ‹ هثلث نم
 قوقحك توملا دعب هنع هءادأ مزلف « قوقحلا نم قح هننأل « ىأرلا

 ىلص هللا لوسر هامس دقو ) ىبدالا ىلإ اهفرصم ةوكزلاو اسال « نيمدالا

 .( ىضقي نأ قحأ هللا ندف : ةيمعشللا ثيدح ىف هلوقب انيك راس و هيلع هللا

 هنأل « ءارقف ةثرولا كرت وأ ةوكزلا طاقسإ بجوم كلذ نأ كلام قاعتمو

 ىّقبي الف « هلام عيمج كلذ قرغتسا تام اذإ ىح « لكلا كرت دمتعي

 لك و « هتئرو قح و هتادابع قح ى الطاب ًادصق اذه ناكف « قح ةثرولل

 هب مهمتاوأ هنم كلذ ققحت « هدصق هيلع ضقن ةعيرشلا ىف الطاب دصق نم

 ىلرعلا نبا هلاق . ثارملا نم لتاقلا نام رحب انيضق امه « هتمالع ترهظ اذإ

 ْ ۰ .( ۱٤٤ : ۱ ) هماكحأ ىف هللا همحر

 جحلا ىأ هامس امنإ لس و هيلع هللا ىلص هللا ىن نإ : صاصحلا لاقو .
 لوقو . قالطإلا هلوانتي الف « ًاديقم الإ مسالا اذهب همسي ملو ىلاعت هللا ند
 امي ةئدبتلا ىضتقاامنإ « ند وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم » : ىلاعت هللا
 : ايشا يسب ال ان هش ىرظنتي ااف + قالطإلا لع ايده ين
 الإ قلطملا لوانتي الف .« ةديقمو ةقلطم ءاسأ عرشلاو ةغللا ىن نأل
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 وح نم ناك ام ةيآلا لوانقت ىل اذإف . قالطإلا ۳ ا مسالا 517
 امل ( تاراقكلا و 4 روذنلاو « ةوك زلا و 4 ق فاع

 هنأ « ند وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم » ٠ لات ةلوق لها فز

 + ةت ر عيمج ٹراولا تس نأ یدال ند هيلع نكي مو صوي ىل اذإ

 « ىلامب قدصتأ » : لاق هنأل « ًاضيأ كلذ ىلع لدي دعس ثيدحو
 < ثلئلا» : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاف «ىلامي ىصوأ» ظفل قو

 اذإ هنأ كلذب تبثف ءايلاملا ثلثب الإ ةيصولاو ةقدصلا عنف « ريثك ثلشلاو

 اف ةزيره ىأ كيد هيلع لديو : ثلشلا نم تناك قوقللا هديب: نموأ
 1 ىف مكلاو-ءأ ثلث مكل لعج ىلاعت هللا نإ » ىلس و هيلع هللا ىلص ىبلا نع
 ىلع كلذ عيمج لدي .هوحن رمع نا ثيدحو . « مكلامعأ ىف ةدايز مك رامعأ

 زوجنال ةبجاو تناك نإ و برقغلا قاض © ووقفلاو + وك رلاب هتيصو نأ
 .(48:5) ملعأ هللا و . ثلشلا نم الإ

 فالخ ال هنأ معا مث : ضعبلا هنم صخ دق ةماع ثيراوملا ةبآ

 هيلع فطع ام و « مك دالوأ ىف هللا مكيصوي » + لاهم لو 0ا نا خب

 قفتم كلذ ضعبف ؛ ضعب نود نروك ذملا ضعب ىف صاخ ثارملا ةمسق نم

 نأ و ‹ لسملا ثري ال رفاكلا نأ هيلع قفتا اف . هيف فلتخم هضعب و « هيلع
 نم ملسملا ثاربم ىف فلتخا و . ثريال دمعلا لتاق نأو ٠ ثريال دبعلا

 نوقفتم ةباحصلا نم ةمألا نإف ملسملا ثاريم امأف ؛ دترملا ثاريمو رفاكلا

 . راصمألا ءاهقف و «نيعباتلا ةماع لوق وهو ٠ اهنيب ثراوتلا ىن ىل

 : لاق ديز ن 00 ا

 ىو ٠ ىتشنيتلم لهأ ثراوتيال » : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نع بيعش ن ورمحع یورو . « مسملارفاكلا ال و « رفاكلا ملسملا ثريال » ظمأ

 لهأ ثراوتيال » : ٍس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق وك غا

 , ف تلم
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 لا تنو ناك هنأ » هنع هللا ىضر ةيواعم نع فور اغ اأو

 اک ق م و ی او و كرس الوم

 ثرري نكي مل ةيواعم ةيضق لبق نوكي نأ بجوي كلذو . قورام هلاق

 مملع ًافالخ نوكي نأ زوج ال ةيواعم نإف كلذ تنبأ اذ[ و + رفاكلا نم ملا

 دنه نا دواد لوق كلذ ديؤي و . ( نسح لمح ىلع هلوق لمتحيف )
 ٠ نرم مدق املف <« هنع هللا ىضر ةبواعم لوقب اوضق ماشلا لهأ نإ»
 نآرقلا ماكحأ ىف طسبلاو . لعأ هللاو . « لوألا رمألا ىلإ مهدر زيزعلادبع
 OPIS ۲ ) صاصي4لل

 تكا يللا فعورلا تار ىق فلما فلا و 4 دكرلا ثارم

 « تبا نديزو : ها دو 4 لف لاقت“ را ل اا

 «ديز نب راج و « ىعخنلا مهاربإ و « بيسملا نب ديعس و « ىرصبلا نسحلا و

 ‹ فسويوبأو ءةفينح وبأو « مكحلا نب داحو <« زيزعلا دبع نب رمعو
 : كيرشو « ىعازوألاو ‹ ىروشلاو « ةمريش ناو « رفزو « دمحم و
 ن ةعيبر لاقو . هتدر ىلع لتق وأ تام اذإ نيملسملا نم هتثرو هثر
 لاق و . لاملا تيبل هئاريم : ىعفاشلا و «كلام و « ليل ىلأ نا و « زب زعلا دبع
 دترا ىذلا هنيد ىلع ةثرو هل ناك نإ : ةبورع ىلأ نن ديعس و « ةداتق
 ن رمع نع ةداتق هاور و .نيملسملا نم هتثرو نود « مهل هئاريف هيلإ

 هبستكا ام امأو .نملسملا نم هتثرول هئاربم نأ رمع نع حيحصلاو « زب زعلا دبع
 ام : ىروشلاو «٠ ةفنينح وبأ لاقف ًادترم تام وأ لتق اذإ ةدرلا لاح ف
 ؛« دمحم و « فسوي وبأو .« ةمريش نبا لاق و . “ف وهف ةدرلا دعب هبستكا
 هتثرول وهف ًاضيأ ةدرلا دعب هبستكا ام : نيتياورلا ىدحإ ىف ىعازوألاو
 ختا

 « مكدالوأ .ء هلأ مكيصوي » ىلاعت هلوق رهاظ : صاصحلا لاق
 ی
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 . دترملا نيب و ملسملا تيملا نيب قرفي مل ذإ « دترملا نم للا تيرون يشق
 صخ اك « رفاكلا ملسملا ثرب ال » ديز نب ةماسأ ثيدح هصخم : ليق نإف

 سانلا هاقلت دقف داحالا رابخأ نم ناك نإ و وه و < ملسملا نم رفاكلا ثيروت

 رح ىف راصف « ؛لسملا نم رفاكلا ثيروت عنم ىف هولمعتسا و « لوبقلاب
 ىن ةلوبقم داحآلا رابخأو « قافتالاب ةصاخ ثيراوملا ةيآ نألو « رتاوتملا

 « نتلم لهأ ثراوتي ال » ةماسأ ثيدح ظافلأ ضعب ىف :هل ليق . اهلثم صيصخت
 2 ةمئاق ةلمب ةدرلا تسيلو « نيتلملا لهأ نيب ثراوتلا طاقسإ دارملا نأ رخأف

 اموكحم وه سيلف يلق الع رقم رشف ةيذوبلا وأ ةينارضتلا لإ دترا نإو هنأل
 ىلا ةلم ىلإ لقتتا نإ و هنأ ىرت الأ . الإ لقتنا ىتلإ ةلملا لهأ مكح هل
 كلذب تبثف ؟ اهحاكن زحب ' ارنا تناك نإو ع :همحيبذ لك وتال هنأ

 لهأ نب ثراوتلا عنم ىف روصقم ةماسأ ثيدحو < ةلمب تسيل ةدرلا نأ
 اذإف  ةدرلاب لوز دت دترملا كلم نأ هلصأ نم ةفينح ابأ نإف ًاضيأو .نيتلم

 ىف دترملا فرصت رجال كلذ لجأ ¿ نمو « ثراولا ىلإ لقتنا تام وأ لتق

 ثروي مل وهف ةا اذه ناك اذإو . مالسإلا لاح ىف هبستكا ىذلا هلام

 لسم ثرو امنإ و ؛ مالسإلا رخآ ىف هنع لاز هكلم نأل « رفاك نم السم

 .( ٠١ : ۲ ) صاصحلا نم ىبتنا . اسم ناك نمم

 « قافتالاب ةصاخ ثيراوملا ةيآ نأ تبث اذإ و : نوثروي ال ءايبنألا

 اهمومع ةعيشلا ءاعا كلذب ضحدنا اهلثم صيصخت ىف ةلوبقم داحالا رابخأو
 هلوخدب لوقلا ىلع.ءانب « ملسو هيلع هللا لص ىلا نم ثاريملا

 مس و .هيلع هللا ىلص هناسل ىلع ةدراولا تامومعلا ىن لس و هيلع هللا ىلص

 ثيح هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ ىلع كلذب اونعطو « ةغل هل ةلوانتملا

 «.ملس و هيلع هللا ىلص اهبأ ةكرت نم اهنع ىلاعت هللا ىضر ءارهزلا ثروي م
 ملستبو « هريغ هوري مل« ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحت » ثيدح نإ : اولاقو
 باتكلا صيصخت زوج ال و « داحآ لب « رتاوتم ريغ وهف ًاضيأ هريغ هاور هنأ
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 ناك امل  ةقفن الو ىنكس اهل لعجم مل لس و هيلع هللا لص هنأ سيف تنب
 ةنس و انبر باتك كرتن فيك : لاقف « نه ونكسأ » : لاعت هلوثل امم

 داحآلا ربحي باتكلا صيصخت زاج ولف ؟ ةأرما لوقب ملس و هبلع هللا لص انين
 وهو - صاخللاو « ىعطق - باتكلا وهو - ماعلا ًاضيأو .هدرب ملو هب صصخلا

 لدي ام نإ : ًاضيأ اولاق و . ىنظلاب ىعطقلا كرت مزليف « ىنظ  داحتآلا رح

 اسس هوقو دواد ناس ترور 8 لات لونا ريب بفك ليم
 لا نم ثريو نيو ايل كلل ندر هين : مالسلا هيلع ايرك ز نع ةراكحس

 . نوثروي و نوثري ءايبنألا نأ ىن حيرص كلذ نإف « بوعي

مءللا - رم نأ ليلدب 4 داسا ر٤
 هلع ىلاعت هللا ىصضر بال

 ةمطاف ربح در

 ن ريببزلاو 2 ناملا نب ةفيذح ًاضيأ هاور دق ريحا اذه نأ باوحلا و
 دبع و « ناثع و ۽ ىلع و ۽ سابعا و ؛ ةريره وبأ و ؛ ءادردل وبأ و « ماوعلا
 نأب لوقلاف ؛ مهنع ىلاعت هللا ىضر صاقو ىنأ نب دعسو « فوع نب نامحرلا
 0 هسيلإ تفتلي ال هذع هللا ىضر ركب وبأ الإ هوري مل ربحا
 يا نع ىناككلا ىف ىنيلكلا ىور دقف « هديؤي ام
 كلذ و « ءايبنالا ةثرو ء ءالعلا نإ » : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر قداصلا
 E ل ءايبنألا نأ
 فا رتعاب ًاعهطق رصحلا ةديفم اغإ ةملكو « رفاو ظحمب ذحأ دقف اهنم 'ىشب
 ًاضيأ تبث دقو . ثيداحألاو ملعلا ريغ نوثروي ال ءايبنألا نأ اعف < اا
 اس رسلان عاج نأ ثيدحلا ءاملع و خيراومتلاو رسبلا لهأ عاجإب
 و ههجو هلا ےک لفك اا لسا ل ا
 اول مهنع ىلاعت هللا ىضر نسحلا نب نسا و « نيس ت 8 سلاو
 اوطعي مل ممديأ ى ل ىنلا ةك رت نف 2
 ثارملا ناك ول و . ايش ايش تارهطملا جاوزألا الو ؛ هيب الو ؛س بتم
 اولا انركذام عومجم نم تبث اذإف . اعطق اهف مهوكراشل اهف ًايراج

 ل
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 تب تاو ؛ اقافتا زئاج رتاوتملا رباب نآ ثلا نميصت #2 نآل « كلذ ا
 2( ١ ) حيحصلا ىلع ز زئاج داحألا رخ نآرقلا صيصخت نإ : لوشن

 هنم صخ دق و الإ ماع نم ام هنأ ىلع ءانب ) ةعبرألا ةمئألا لاق هزاوجي و

 نأ هزاوج ىلع لدي و . ( مومعلا ىف ًايعطق مامعلا نم “ىش قبي ملف «٠ ضعبلا
 . ًاعاجإ ناكف < رخو يق نم ااو مولع ادت هبا يضر ةباحصلا
 مينإف « داحالا ريخب نآ رقلا نم ةرشك تامومع اوصصخ دق ًاضيأ ةعيشلاو
 هتك رت نم تيملا ءانبأ ركأ نوصخيو ‹ راقعلا نم ةجوزلا نومرويال

 ىلإ كلذ ىف نودنتسي و « لدب نودب سابللا و متاحا و فحصملا و فيسلاب
 . كلذ فالخ ىلع تايآلا مومع نأ عم اهتياورب اودرفت داحآ

 هنع ىلاعت هللا ىضر رمح ريخب صيصختلا زاوج مدع ىلع جاجتحالا و
 كلذلو « اهبذكو اهقدص ىف هددرتل سيق ةنبا رخ در امنإ رمع نأب باجم
 تنوعا یری ا لوف انيق كيو او بانك كرو قير لان
 ‹ اهئايسن واهظفح ىأ )اهبذك و اهقدص ین ددرتلاب درلا لاعف ؟ تبذك مأ
 هنم مزلي صيصختلا نوكو . دحاو رخ هنوكب ال ( لودع مهلك ةباحصلا نإف
 كرت مزاي مف .ةلالدلا ىف عقو صيصختلا نأب دودرم ىنظلاب ىعطقلا كرت

 . ىظلاب ىظال كرت وه لب « ىنظلاب ىعطقلا

 نأل « نهولا ةياغ ىف رحللا بذك ىلع نتتبآلا ةلالد نم هوركذ امو
 ضورعلا ةثاروال ةيناسفنلا تالاكلاو ةوبنلاو ملعلا ةثارو ايف ةئارولا
 ثرو ناهلس نأ » هللا دبع ىنلأ نع ىنيلكلا هاور ام كلذ ىلع لدي «لاومألاو
 بع و هنيلع هللا لص ايت نيب لاما ةقازو شف ) ناملس ثرو ًادمحم نأ « دؤاد

 E TE N هم لو ورا نامل 8 1
 عاجإلا ةلالدب ضعبلا هنم صخ دق ناك اذإ باتكلا ماع صيصخت زاوج
 . هريغو
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 TT ل
 ىنعملاب ةئرو اوناك مهلك و ءانبأ رشع ةعست هل ناك خيراتلا لهأ هركذ ام

 ىف ضعب نود رك ذلاب مهضعب صيصختل ىنعم الف « مصخللا هع ىذلا

 فالحب ءاهب مالسلا هيلع ناملسل ةيصوصح ربغ نم امف مهكارتشال لاملا ةثارو

 الا بجوي ال امم ةثارولا كلتب ناملس فيصوت ًاضيأ و . ةوبنلاو معلا ةثارو

 هذه ركذل عاد ىأف < هابأ ثري رجافلا و رلا نأل « ًازايتما ىعدتسيالو

 لدني امم و ؟ مالسلا هيلع هبقانم و ىنلا اذه لئاضف نايب ىف ةماعلا ةثرولا

 اف ةثارولاب دارملا ناك ول هنأ اضیأ كلذك ةيناثلا ةيآلا ىف ةثارولا نأ ىلع

 ذثنيح بوقعي لآب دارملا نأل < ةطسفسلاب ىش هبشأ مالكلا ناك لالا ةثارو

 ريغ ًايقاب ناك مالسلا هيلع بوقعي لام نأ هنم مزاي ةفيرشلا هسفن ناك نإ

 ناك نإو . ىرتاكك وهو « ةنس ىنلأ نم وحن اهنيبو « ايركز دهع ىلإ موسقم
 و ءايحأ ليئارسإ ىنب عيمج اثراو یجب نوكي نأ مزلي هدالوأ عيمج دارملا
 نم ديرأ و دالوألا ضعب دارملا ناك. نإ و . لوألا نم شحفأ اذه و « ًاتاومأ

 ىلاعت هللا نم هبلط دنع ىلولا اذه فضو ىف ةدئاف ىأف ردابتملا ريغ بوقعي

 'برقي نم و بألا ثراو نالا و ؟ هتبارق ىوذ ضعب ثريو دابا كرب هنأب

 «فلكت الب ىلولا ظفل نم مهفت:ةئارولا هذه نأ عم ٠ عئارشلا عيمج ىن هنم
 1 ' .ديكأت ماقم ماقملا سيل و

 عاتملا ليم ةيسدقلا سوفنلا ممهو ةيلاعلا راظنألا ىف سيل ًاضيأ و

 هيلإ ىهتني ًادلو مالسلا هيلع ايركذ لأسي ىح ةضؤسعب حانج ردق ىويندلا
 نإف « فوحلتا و نزحلا كلذ تاوفل رهظي و « هعانم هدي ىلإ لصيو هلام

 ديعب كلذ و « امف امو ايندلاب بلقلا قلعت و ةبحلا لاك ًاحيرص ىضتقب كلذ
 ةثارولاب مالسلا هيلع ىنلا كلذ دارم اف . ةيسدقلا هتمه و ةيلعلا هتحاس نع
 اا ندخل ا هيلع هنإف ع ةوبنلا و معلا و ةيسفنلا تالا#لا ةثارو الإ

 اوظفحي الو < ةينابرلا عئارشلا و ةيهلإلا ماكحألا اوفرحي نأ ليئارسإ ىن
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 جوريو « هدعب ىلاعت هللا ماكحأ ىرجيل دلولا بلطف <« هب اولمعيال و هملع
 ا ناد لاو ةوبنلا لاجر طحم نوكي و « ةعيرشلا

 . ةيسدقلا

 لس و هيلع هللا ىلص ىنلا نأ وه و ءآشحب انهه دروأ نم ةغيشلا نمو
 او ؟ نهترجح تارهاطلا هجاوزأ تيطعأ ملف ًادحأ ثروي ۾ اذإ
 ةكولمم اهنوك لجأل ناك امنإ جاوزألل تارجحلا زارفإ نأل « ةطلغم كلذ نأ
 ةرجح لك ىنب ملس و هيلع هللا ىلص ىبلا نأل لب ثارملا ةهج نم ال ٠ نحل
 . كلملل ةبجوم ىه و ‹ ةققحتم ضبقلا عم ةبهلا تراصف « نبنم ةدحاول
 اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطافل كلذ لثم مس و هيلع هيلع هللا ىلص ىنلا ىب دقو

 ىلص هللا لوسر هل هانب امم ىش هديب نم لك ناك و « الإ هملس و ةماسأ و
 . ٍملس و هيلع هللا ىلص هدهع ىلع كلاملا فرصت هيف فرصتي ملس و هيلع هللا

 نب نسح مامإلا نأ ةعيشلا و ةنسلا لهأ عاجإب تبث ام كلذ ىلع لد
 ىضر ةقيدصلا ةشئاع نم نذأتسا ةافولا هترضح امل اهنع هللا ىضر ىلع
 هيلع ىلاعت هللا لص ىنطصملا هدج راوحي هنفدل ًاعضوم اهأس و « اهنع ىلاعت هللا

 ىنعم لائرسلا و ناذيتسالل نكي ملنينماؤنملا مأ كلم ةرجحلا نكت مل ولف . ملسو
 ثيح «رجحلا كلتل تاكلام تارهطملا جاوزألا نوك ىلإ ةراشإ عون نآرقلا فو
 . نهلإ توبيبلا فاضأف « نكتويب ى نرق و » : هناحبس لاق

 ىنلا ةافو دعب.لاملا نأب ثحبلا لصأ نع باجأ نم ةنسلا لهأ نمو

 زوجيف « نيملسملا عيمج ىلع فقولا مكح ىف راص ملس و هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ريمألا بانج قيدصلا صخ امك « ءاش امب ءاش نم صخب نأ تقولا ةفيلجل

 رمألا نأ عم «لدلدلا ىمست ءابهش ةلغبو عردو فيسب امنع ىلاعت هللا ضر
 RIO لا اج اج تيارات
 ىف هفلارم داجأ دقف ( ۷ : ؛ ) ىناعملا حور عجاربلف باوحملا ىف و طسبلا

 . بابلا اذه ىف باوصلا قيقح
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مكل برقأ مہأ نوردت ال مكءانبأ و مكءابآ » : ىلاعت هلوق
 ىلإ  ًاعفن 

 ) ايكح اهلع  هلرق

 : لاقي اعرو « هيلع ضارتعا نم اولخ ال الاوقأ هريسفت ىف اوركذ دق
 . عفنلا نع الضف « عفن مكل برقأ عورفلاو لوصألا ىأ نوردت ال مكنإ ىنعلا
 ؟ ةرملاب مكتيارد نع ةبوجحم ىهو ةعفنمللا بسح ةمسقلاب نومكحت فيكف
 لاق امك اوناك ةيلهاجلا لهأ نإف « ةيلهاحلا ىن ناك ام درل قوسم مالكلاو
 نم لجرلا ثري ال و « ناملغلا نم ءافعضلا الو ىراوحلا نوثروي ال : ىدسلا

 ثارملا نوطعي اوناك مهنإ : سابع نا نعو . لاتقلا قاطأ نم الإ هدلو

 ةقالعلا عم ةيعفنألا مه دنع ثرإلا رادم نأب رعشم اذهو . ركألاف ريكألا
 ؟ اهو ريتعت فيكف : وتل ةيفنآلا ناب مملع ىلاعت هللا درف «ةيبسنلا

 مهنأ الإ « رمألا سفن ىف ةريتعم ةيعفنألا نأ نايب ال مازلإلا كلذ نم ضرغلاو
 2 ضارتعالا نم هريغ ىلع دري ام دري ال اذه ىلع هلعلو .امنورديال

 ئ ۰ . ( ۲۲۸ : )٤ حورلا نم ىبتتا .ربدتف

 ىلع ثيراوملا ةمسق نأ ملعاو : مالسإلا نساحم نم ثيراوملا ةمسق
 . نىفلاخلا باقر امل تعضخ ىلا مالسإلا نساحم نم ةنسلاو نآ رقلا هركذ ام
 نوياظيو « مهنيب امف اهءارجإ دودي ري رخو دونما نم 50 ىرتف
 نوكل < ج رکا نب مغر لع ايمو ار مهملع اهوضمي نأ تجول
 . ءادعألا هب تدهش ام لضفلاو . اهنع اولخ بهدم

 ةيصو دعب نم  هلوق ىلإ  مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو » : باعت وق عاب - EE 1 : هلق
 ) ندوأ اهب نوصوت

 تبملا و ىننملا دلولا نم دارملا و < ةقفنلاو رهملا ىف مملاومأ نم نهبلع اوقستن اب ) ةجوزلا ثاريم فعض جوزلا ثاريم نإ :ةلضاجو حصار 3
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 ًادحاو نوكي نأ نم معأ ‹ دالوألا نم هتبصع وأ ضرف بحاص ةبآلا "5

 نالا تنبو نالا نبا ىأ « ةطساوب وأ ةطساو الب ًادلو « ىتأ وأ ًاركذ « رثكأ

 ع تابصعلا الو ضورفلا ىوذ نم اسيلف اهتنيو تنبلا نبا امأ و ) لفس نإو

 كلت نمو < هريغ نم وأ جوزلا كلذ نم ناك ءاوس ( ماحرألا ىوذ نم لب

 وأ ةدحاو نوكت نأ نم معأ ةجوزلا نم دارملا اذكو . اهريغ نم وأ ةأرملا

 ةدحاو نم رثكأ نك نإو « نقلا وأ عبرلا ثرت ةدحاو تناك نإف « ةعامج

 ىدمحأ ) ةيفيرشلا و « ريسافتلا ىف اذك . نقلا وأ عبرلا كلذ ىف نكرتشي
 .( ۱۳۹ ص

 سس

 عت اهقالطإب ةبآلاو : ةلئسم : ىعجرلا قالطلا نم ةدتعملا مكح
 ضرم ىف وأ ًاحيعص اهقلط جوزلا ناك ءاوس ؛ ًاعاجإ ىعجرلا قالطلا نم ةدتعملا
 لاق و . ةدعلا ىن ىهو تام اذإ ثرت : لوقي ةفينحابأ نأ الإ « هتوم
 : كلام' لاقو ء هتوم لبق جورتت ملام اهتدع تضقنا نإو ثرت : دمحأ
 اهنأ ةفينح ىنأل ) ةثالثلا بهاذملاك لاوقأ ىعفاشللو « تجوزت نإ و ثرت

 اهثيروتل ىنعم الف ةيجوزلا تلطب اذإو « ةدعلا ءاضقنا دعب هل ةجوز ىقبتال
 ةفينح ىلأ دنع هثرت ًانئاب ًاقالط هتوم ضرم ىف اهقلط نإو . ( جاوزألا ثاربم

 نأ اهثرإ ىف طرتشي ةفينح ابأ نأ الإ ( اهتدع ىف ىهو تام اذإ ) ) دمحأو
 .'اهقح لاطبإب تيضر دقف تبلط نإ اهنأل « اهم بلط نع قالطلا نوكيال
 . قبت ملف « ةيجوزلل ًاعطاق نئابلا نوكل ) ثرت ال اهنأ اهرهظأ نالوق ىعفاشلاو
 ضعب ىف ةجوز اهنأ هقفاو نمو ةفينحىبألو . كلذب الإ ثرت الو هل ةجوز
 رخآ جوز جورتت نأ اه لحيالو « ىنكسلاو ةقفنلاو « ةدعلاك ماكحأل

 رشع هتحت و ملسأ ةملس نب ناليغ نأ » رمعم نع دمحأ ىور . ( ةدعلا ف

 دهع ناك الف . ًاعبرأ نهنم رتحا : ملس و هيلع هللا لص ىلا هل لاقف « ةوسن

 نظأل ىنإ : لاقف .رمع كلذ غلبف ءهينب نيب هلام مسقو « هءاسن قلط رمت
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IYءعمسلا نم قرتسي ام ناطيشلا ,نأ كملعأو « كسفن ىن هفذقف كت  Eا واو  

 ترمألو « كنم نم روأالوأ ‹ كءاسن نعجا رتل ! هللا أو . اليلق الإ ثكمت ال

 رع فوقولا ةحصب ىراخبلا مكجو « لاغر ىنأ ريق مجر اک مج رف كرب

 عاج إال دنس ثيدحلا اذهف « ةصقلا لوأ فالخب « هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع
 . ىعجرلا قالطلا دعب ثاربإلا ىلع

 روهمحلا ةجح و : اهتدع ىف نئابلا ةقلطملا ثيروت ىف روهمحلا ةجح
 ن غبصألا تنب رضامت ثرو هنع هللا ىضر ناْئع نأ نئابلا دعب اهئاريإ ىلع
 نب نامحرلا دبع نم  ةيملسلا ديرشلا نب ورمع تنب : ليقو  ةيبلكلا دايز
 اتلان رع «اةذعلا قا يهو تامر هغر ق اهتالط تب ا ترع
 . «ةنسلا تدرأ نكل و هتمهتا ام » : لاق و « ًاعاجإ ناكف « دحأ هيلع ركني ملو
 هلقن و . ةريغلاو ء دوعسم ناو « ناثعو « هنباو « رمع بهذ انبهذمب و
 « فوع نا نامحرلا دبع و « بعك نب ىنأ و « ىلع نع ىزارلا ركب وبأ
 ؛ىعخنلا بهذم وهو . هفالخ ىلا نع ملعب ملو « تباث نب ديزو ‹« ةشئاعو
 ةعيبرو © حيرشو <« ةورعو < نرس ناو <« بيسملا نب ديعسو < ىبعشلا و
 أ ن داحو « ىروشلاو « ةمرش ناو < سٴواطو « ناحرلا دبع نا
 u . ( ۳۲ : ۲ ) ىرهظملا نم ىهتنا . ثراحلا و « ناهلس

 ءاك رش مهف  هلوق ىلإ  ةلالك ثروي لجر ناک نإ و » : ىلاعت هلوق

 « ثلهلا ف

 ! [عرشو افرعو ةغل ةلالكلا ىنعم قيقحت: ةلالكلا ىنعم قيقحن
 ىف لجرلا لك : لاقي « ءايعإلا وهو لالكلا ىنعمب ردصم لصألا ى وم

EETر يروا دلاو علم تريل ين احيتمو 4 الإ ةفاضإلاب ةلاك األ , رخآلا نم ًادلوتم اه دحأ سيل ىنعي ةيضعبلاب تسيل ةبارقل ريعتساف ؛مالكلا نع ناسللا و « ةلالكو الولك هتبرض نع فيس و  
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 : الا لاق اذك . ةلالك ىذ ىنعمب دلو الو دلاو هل سيل نمم ثر
 لوق وهو «دلاوالو هل دلو ال ىذلا ثروملل مسا وه : ىوغبلا لاقو
 دومع لكف هيفرط باهذ نع تام هنأل « اههنع هللا ىضر دوعسم نبا و « ىلع

 ًادلاو سيل ثراول مسا وه : ريبج“«نب ديعس لاق و . ( فعض ىأ)هبسن
 ی و لل يل دس رب ني عملا :ةولكاي مهنأل « هدلوالو تبملا

 ثيدح لمح هيلعو . لاخ هنم سأرلا طسو و سأرلاب طيحي ليلك لاك دحأ

 الو دلوب ىل اوسيل ةثرو ىنئثري ىأ « ةلالك ىنئري امنإ » : لاق ثيح « رباج
 ركذلا ةلالكلا ريسفت ىف دلولا و دلاولاب دارملا نأ ىلع ةلالد هيف و . دلاو

 نإف « ًاضيأ ةلالك وهف مأ وأ تنب تيملل ناك ولف « لوصألا وأ عورسفلا نم
 ءدلاو هل نكيملو طقف تنب ةيآلا لوزن دنع هل ناك هللا دبع نا .رباج

 و مألا عم ثرت تاوخألاو ةوخإلاو < اذه لبق دحأ موي لق هابأ نأل
 عم ةوخإلا ثري ال ىتح نإالا دلو نم معأ دلولا نم دارملاو 000

 دلاولا نيب لصفلا مدعل دحللا ن نم معأ دلولاب دارملا اذكو < عاججإلاب ن ا
 . لعأ هللا و « ةلالكلا ريسفت ا

 es لاقف ةلالكلا نع ركبوبأ لئس

 .«دلولا و دلاولا الخ ام هارأ . ناطيشلا نم و ىنف أطخ ناك نإ و « هللا نف ًاباوص
 هاور « ركب وبأ هلاق ائيش درأ نأ هللا ىحتسأل ىنإ » : لاق رمع فلختسا الف

 ی دانس ااو ن ىف ياسا نأ نبا ادر وا ییا نع ىلا
 ةلالكلا رسف ةريره ىلأ نع عوفرم ثيدح ىو . هلوق رمع نع سابع نبا نع
 : لاق ءارلا نع خيشلا وبأ جرخأ و . مكاحلا هاور « دلولا و دلاولا ريغ امنأب
 و دلاولا الخ ام » : لاق ةلالكلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس
 هنع ناحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع ليسارملا ىف دؤاد وبأ جرخأ اذك و ؛ دلولا

 . « ةلالك هتثروف ًادلوالو ًادلاو كرتي مل نم » : لاق مس و هيلع هللا لص

 ىنعملاف تيملا وه « ثروي لجر ناك نإ و » : هلوق ىف لجرب دارملا ناك نإف
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 ىرهظملا ىف اذك ‹ ثروآ نم ىنعملاف ثراولا هب دارملا ناك فاك قل وا
 ثروي

 ١ . ريخأت و ميدقت عم ( "م ۴۳۲ : ۲ر

 نأ او ةباحصلا نم ةعاج و ةفوكلا لهأ هيلع ىذلا نإ مث

 یورو « ةلالكلا ىذ ىعع نفلخلا نم دلو الو دلاو سيل نم انه ةلالكلا

 لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ريخ هب حصو ريبج نا مهم نيرخآ نع

 انعم حورلا نم ىهتلا .دلاوالو هل دلوال ىذلا ثروملا ىنعمب ابنأ

© :*(. 

 ألا «تخأ وأ خأ هلو » : ىلاعت هلوق ىف“ : تعالو الاب دارملا

 ألا انهه تخألا و خألاب دارملا نأ ىلع اوعمجأ“: ةلئسم : مال تخألاو

 ىور «٠ صاقو ىنأ نب دعس و « ىنأ ةءارق هيلع لدبي « طقف مأل تخألاو
 خأ هلو » أرقي ناك - صاقو ىلأ نا هنظأ .: :ىوزلا'لاق ادعس نأ ىببيلا

 ىكح و < كلذك دعس نع ًاضيأ رذدملا نركب ؤبأ وو و: مأ نم تخأ وأ

 لاق . كلذك دوعسم نا أرق : ليق و. كلذك قل" نع ون هنع ىرشخمزلا
 لسملا زوجي هنأ رهظي انهه نمو . دوشم نبا نع هرأ ل : رجح نا ظفاحلا
 ًافالعش ۽ هدانسإ حص اذإ ةفينح ىلأ بهذم وهاك :ةرتاودملا رغلا ةءارقلاب

 الأ و : هتبطح ىف قيدصلا ركب وبأ لاق:: ىونقبلا ا رب لوصألا ىف ىعفاشلل
 دلاولا ىف اهزنأ ضئارفلا نايب ىف ءاسنلا ةروس"لوأ ف هللا لزنأ ىتلا ةيآلا نإ
 ةبآلاو « مألا نم ةوخإلا و ةجوزلا و و جول ىف ةليئاتلا ةبآلا و « دلولا و
 ( هدحو بألا نم وأ ) مألاو بألا نم ةيباوتخألاوأ ةوجإلاف ةروسلا اهب متخ ىلا

 صضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ىلوأ ىف اهزنأ لافنألا ةروس اهم متخ ىلا ةيآلا و
 FE کک ا

 20 هسا ر تابيا ق ٠ ءاملعلا هنو | د
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 و ! اليق هللا نم" نالحأ نموا. ليم بانطإ نعد لبق نع كاما تاك
 تالعلا ىنب ماكحأ نأ هريغو دعس هب أرق ىذلا ) ديقلا اذه ىلإ دشر

 لكل انهه ردق ام ًاضيأو ةع ركلا ةروس رخخآ ى قات ىلا یه نايعألاو
 « مألا ضرف وه“ ثللكلاو“سدنسلا وهو رثكألل و تخألا و خألا نم دحاو

 ركذ و « ةلئسملا ربوهتل ةنيآلا قاس و « مألا دالوأل كلذ نوكي نأ بسانما
 ىرخأ ةثرو ركذنم عض ناك نإ"و روكذملا مكحلا نايرج قيقحتل ةلالكلا

 مألا ةروص ىف هنايرج موهفملاب لقي م نم دنع رضيال و . ةلالكلا قيرطب
 لئاقلا دنع رضيال اذكى... ةلالكلا قيرطب سيل اهتبارق نأ عم ةدحلا و
 . ( ۲۳۱ : 54 ) حورلا نم ىبتنا . كلذ ىلع عاجإلل ًاضيأ هب

١ 

 « دلولاب مالا دالوأ طقس و : ا : دلولاب مآلا دالوأ طقس

 نم ةوخإلا طوقس ىف فالحلا اإ و ؛ عاجإلاب دحلاو بألا و « نالا دلو و
 ‹ مألا عم مهطوقس سايقلا ناكو . قبس امك دحلا عم اهنم وأ « بألا

 انك رت نكل « صخشلا كلذ عم طقسي هنإف صخشب تيملا لدي نم هنأل
 ىرهظملا نم ىهنا .لاملا عيمج ثرتال مألا نألو « عاجإلاب سايقلا

(£ :۳ ). 

 اوعمجأ دق : ةلئسم : امف ةيفنحلا لوق حيجرت و ةيرامحلا ةلئسملا
 و مهركذ « ثلشلا ىف نوكرشي ًادعاصف نينثا اوناك اذإ مألا دالوأ نأ ىلع

 ةيراح ةلئسم ىف اوفلبتخا و: . ءاوس ةمسقلاو قاقحتسالا ىف مهاشنأ
 ٠ مالل و ٠ فصنلا جوزالف ؛ نوبأل خأ و « مأل ناوخأ و « مأ و « جوز : ىهد

 0 ا .yy ثلشلا مأ نم ةوخإلل و «سدسلا

 ١ ضنا رفلا باعحصأ نم يبي ملو « ةتبصع هنأل « دادو ا ىو شيلا

 ىذلا 00 نيوخألا نوبأل خألا كراشي : ىعفاشلاو « كلام لاق و . ى
 لتبا یخ ياكل رشيال ناك هنع ہلا ضر رغ نأ ئواحطلا ركذ . امل ضرف ره

 چ
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 ابا رشتا م حح

 ناك انابأ نأ به « نينماوملا رممأ اي :
 . ةيراح ةلئسملا تيمس ى او

 ةو بأل خألا هل لاَ

eT 
i 

 ا هح و ۽ تبا ي كير ثثيدح نم ننسلا ۴ 03 « مكاحلا و وص

 رع نع ىبعشلا قيرط نم هاور و . فيعض وه و ىفقثلا ىلعي ةيمأ وبأ هبفو
 ىنطق رادلا جرخأ و . ًابرقالإ بألا مه دزب مل هنأ تباث ن ديزو « ىلعو

 ةأرما ىف رمع یتا : لاق ىنقثلا مكحلا نن دوعسم نع هبنم ن , بهو ٌقيرط نم

 ةوخإلا مألل ةوخإلا كرشف ؛ هنأ و اک عزو ايبا و اور تعز

 ىل كلت : لاقف ؟ اذك ماع مهنيب كرشت مل كنإ : لجر هل لاقف . مألا و بألل

 قيرط نم ىقهبلا هجرخأو . قازرلا دبع هجرخأو . انيضق ام هذهو « انيضق ام

 , ىلاسنلا هبوص و « دوعسم نا نع مكحلا نع :لاق نكل رمعم نعكرابملا نا

 نم ىنا . كرشي مل ًايلع نأ و « ةوخإلا نيب كرش رمت نأ ًاضيأ ىنمبلا جرخأو

 . ( ”ه : ؛.) ىرهظملا

 دالوأ نوك وه امنإ موق ىنبم نأ مهقفاو نمو ةيفنحلا | ىلع دروأو
 ىأ ةءارق ىف درو ام الإ كلذ ىلع ليلد الو ٠ ضورفلا ىوذ نم مألا

 دا لها وعسل دق الق هس اهب م 28018 ار یو « عسر

 :رمامكك طف مأل تحألا و خألا انهم تخألاو خألاب دارملا تأ لع ىأ

 . ةذاش ةءارقلا نوك مهرضي الف

 : ىلاعت هلوقل , ثيراوملا ماكحأ ىف لقملا ةفلاخ انا ز زوج : انلق ره نكيلف ؛ فاشل و « كلام لاق هبو + كرش لاق م الأ كرش ناك رمع نأ تيأر دقف ؛ هيلع عمجأ اممالو ؛ ةصوصنم ةلثسملا تاد ٠ لقملا هدعبتسي امم نوبألا دالوأ نامرح و مألا دالوأ ثاديلف : ليق
 سايقلا نأ انمدق دقو « ًاعفن مكل برقأ مهب و 0

 E وو برو قبول نيرا عم جالا الرا دوش ىو
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 سايقلا كرت ىلع متنأ و نحن انعمجأ دقف « صخشلا كلذ عم طقسي هنإز

 قفاوم وهف لقعلل افلاخم ناك نإ و هيلإ انبهذ امو « بابلا اذه ىف ىلتعلا

 تعألا و خألا انهه تخألا و خألاب داملا نأ ىلع اوعمجأ امل ماف . لوصألل

 : ىلاعت لاق و « ضورفلا باحعأ نم مهنوك مزل صنلاب نيعتم مهمهسو < مأل

 ةوخإ اوناك نإو  ىلاعت هلوق ىلإ  ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي و
 و نوبألا دالوأل للعجن ملف « نييثنآلا ظح لشم رك ذللف ءاسنو الاجر

 . بيصعتلا هجو ىلع لاملا مه لعج امثإ و ؛ ىمسم اضرف بألا دالرأل

 ضئارفلا تقبأ اف « اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » : مس و هليلع هللا ىلص ىنلا لاق و

 . مهماهس ماهسلا ىوذ ذخأ دعب لاملا ةيقب ةبصعلل لعجف « ركذ لجر ىلوألف

 لصألا ٠ رثألا فلاخ دقف هتبصع مهو ماهسلا ىوذ عم مهكرشأ نف
 .هيلع عبا

 < لوصألا ضعب ىف هب نولوقيال كيرشتلاب نولئاقلاف ًاضيأو

 ةلئسملا نوكتو « ةضيرفلاب نشلفلا مأو بأل نيتخألل نأل ء ةكرشم

 | : ةيلوع

 مأو بأل ناتحأ مآل ناوخأ جوز ما

 ش هه ١ ۲ ۳٠

 كيرشتلاب لوقي الو « راصمألا ءاهقف رئاسو ةباحصلا ةماع لوق وهو

 « لوعلاب لوقي اال وهو « سابع نا الخ لوعلاب لئاق وه نمم دحأ انهه

 ”نيتخألل ىشالو نایفس ةداور قف « كلذ ىف هنع تاياورلا تفلتخاو

 و مألا بيصن دعب قابلا ثلشلا و سؤاط ةياور ىفو « مأو بآل
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 , عير طوسبملا ىف اذك « ةيوسلاب مأ و بأل نيتخألاو مأل نيتخألا نيب جوزلا
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 نبومتلا تبجو مألا بسن ىف مهكارتش أل كيرشتلاب انلق ولف ًاضيأو
 نولوقب ال كيرشتلاب نولئاقلا و « لاح لك ىف نوبألا دالوأو مألا دالوأ نب
 زخأل مأ و بأل تاوخأ و ةوخإ و مأل اخأو امأ و ًاجوز تك رتول اهنإف « كلذب
 مألاو بألا نم تاوخألا و ةوخإلا ذخأو « الماك سدسلا مألا نم خألا
 : رشعلا نم لقأ مهنم دحاو لك بيصي ىسعو <« مهيب قابلا سدسلا
 ؛ مألا ىف انكارتشا عم بألاب ىنومتمرح دق : لوقي نأ مهنم دحأل نكي ملو
 ىلع كلذ لدف . مهنم دحاو لك بيصن نم رفوأ مألا نم خألا بيصن ناك لب

 هرذخأي مل مبنأ يناثلا و < مألا ىف كارتشالاب ةلعلا ضاقتنا اه دحأ : نيينعم

 ةبصعلا ذخأي نأ بيصعتلا مكحو « بيصعتلاب اوذخأ امنإ و ضرفلاب
 . ًائيش ذخأي مل یش هنم قبي( ولو « ضورفلا ىوذ نم قتبام

 : مأو بأل ًاتخأ و « ًاجوز تك رت ول انآ ًاضيأ اولاق ام داسف ىلع لديو
 ‹ فصنلا مآألاو بأل نم تحخألل و « فصنلا جوزلل نإ : « بأل اخأ و ًاتخأ و
 بألا نم تخألل زج لو . ةبصع اهنأل « بألا نم تخألا و. خألل ىش الو
 ین هذخآ تنك ىذلا ىمهس ىنوطعأف ‹ راح اذه ىخأ نأ به : لوقت نأ
 تناك ىذلا سدسلا نع اهجرخأ بيصعتلا امتإو . خألا نع دارفنالا لاح
 ىذلا ثلشلا نع مألاو بألا نم ةوخإلا جرح ا كلذك . هقحتست
 ىف رسي ريغتب ( 478 : 5) صاضحلا ىف اذك <« 0

 نتا ف ج ةر ن ورع نع رولا انيس یورو ۾ غیا هوا
 ةلام اوناك ول متيأرأ » : لاقف مألا نم ةوخإلا نع لع 0 0
 الا نم مهصقنأ ل نأ : لاق ءال : اولاق ؟ ثلثلا ىلع معودير متنك
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 .ةضيررفا مدع ىف ةيمع مالا و بألا يم تاكا و يلا لمح اني

 . ( ٩۲ : ؟) یتا مهنود ماهسلا تلاح دقو ( ةيرامحلا ةكرشملا ر

 دعب. و « ةبوصعلا قاقحتسال ببس بألا ةبارقب ءالدإلا نإف ةلمحلابو
 ةلع نوكت لب ؛ قاقحتسالا ةلع مألا ةبارق نوكت ال ببسلا اذه دجو ام

 ةلع نوكي امو . بأل خألا ىلع مأو ت خألا حجزي اذهلف «٠ حيجرتلا

 ؛ قاقحتسالا ةلع نوكيال اع حيجرتلا هب عقيال هدارفناب قاقحتسالا

 مث . قاقحتسالل ببسب تسيل نوبألا دالوأ قح ىف مألا ةبارق نأ نيبت اذوبف

 ؛ ىوقلا دوجو عم رهظي ال فيعضلاو « ثرإلا بابسأ ىوقأ ةبوصعلا

 اذإ و « مأو بأل تاوخألاو ةوخإلا قح ىف ةيضرفلاب قاقحتسالا رهظي الف
 نإو ‹ ةبصعلل وهف مهس ىب نإف « اهلهأب ضئارفلا قاحلإ بجو كلذ رهظي مل

 ةبارق حيجرتل مألا ةبارق ىف مهنيب ةيوستلا تريتعا ولو . مهل 'ئش الف قبي م
 الو « “ىش مألا دالوأل نوكيالو « مهل هلك ثلشلا نوكي نأ ىغبنيف بألا

 .( ٠١١ : 54 ) طوسبملا ف هلثم و . ةمألا مكح ىديس هلاق . هب لئاق

 ‹ لاكشإلا ةدقع لحنت ملو « ًابايإ ماقملا ر رحت ىف ترحم دقو « اذه

 ءمالكلا اذه منتغاف « لاقم نسحأب ةيفنحلا بهذم ديبأتل ىنقفو و ىلع هللا نم مث
 , اذه ريغ باتك ىف طفلا اذہ ہد ال كلعلف

 . ىلع نع فلتخيمل : ةلئسم : تنبلا عم تخأآلا ثار مكح

 لجر ىف لبج نب ذاعم و « تباث ن ديز و « دوعسم نب هللا دبع و « رمحعو

 اهولعجف ؛ تخأللف تب امو « فصنلا تنبلل نإ : مأو بأل آتخأو ًاتنب فلخ

 فصنلا تنبلل : ريبزلا نبا و « سابع نا هللا دبع لاقو هتاتبلا عم ةبصع

 . تنبلا عم ثارملا ىل تخألل ظح الو <« هبسن دعب تإو ةبصعللف ىب امو
 هللا دبعل ليق هنأ یورو « هب ىضق نأ دعب كلذ نع عجر ريبزلا نا نأ ىورو

 تانبلا عم تاوخألا نولعحب اوناك ًاديز و هللا دبعو ًايلع نإ : سابع نب



 , فصنلا دلولا عم امل نردلعمي متتأ و « كرت ام فصن اهلف تخأ هل و دلو هل سيل كله أرما نإ ٠ لات هللا لوقي ؟ هلا مآ ملعأ متنأ :لاقف « لاملا لضاف نهوثرويف «ةبصع ی هس سس سس سس ١ ح

 ا ' نك رتل اکیا

 تس

 : ىلاعت هلوق لوألا لوقلل هب جتحم امم : صاصحلا ركبوبأ لاق
 كرتامم بيصن ءاسنللو < نوبرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل »
 ىضنقي هرهاظف ۲ ًاضورفم ًابيصن رثك وأ هنم لق امم نوبرقألاو نادلاولا
 لم دقو « نبرقألا نم وح تيلا اعاعا نأل < تننبلا عم تالا ثبيروت
 ىفق لسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ دوعسم نب هللا دبع نع ليبحرش نب ليزا نع ىدوألا سيق یآ ثيدحب هيف جتحمو . ءاسنلا و لاجرلل نيبرقألا ثاريم هللا
 ا راک یر هاؤوو ت ني و ةلمكا ساما نالا تنيل و « فصنلا تنبلل نإ : مأو بأل تخأو « نبا تنب و « تنب ىف
 . تنبلا عم ةبصع اهلعجو « ماهسلا دعب لاما ةيقب تحألل

 عم فصلا اه لممي نأ زوج ال و « دلو نكي م ان[ نما الا امج اغ ناس ها ناب كط قف جسم نف جاجتحا ماو
 مدع دنع اهمهس ىلع صن ىلاعت هللا نأ لبق
 مذع دنع فصنلا اه هتيمسو . هدوجو
 9 و. عما لا قر لالا دوي ركاذي جم ف] هتلر كام ناك 31042
 ر ادب نك را تر خللا قيال اوي 38: 21 ف ىف قات هلرق ةقالدب هب ركذ دلو هللا سیلو كله أرما نإ هانعم نإف كلذ عمو . ( اندنع ةجحب سيل موهفلا نأ هلصاح و ) هليلد ىلع فورم دع
 او ےک ر اذإ انآ ةباحصلا نيب فالح ال ذإ  ركذ دلو اھ نکی م نأ عسسل

 .ةبآلا لوأ ىف ايدب روكذملا ير

 نم مزال ريغ هنإف < دلولا
 عم اهئاريم فني مل و « دلولا

 طوقس ىلع هيف ةلالد ال دلولا
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 : صاصحلا لاق :خألاو تحخألا نود تنبلل هلك ثاريملا لعج نم ىلع درلا

 هلك لاملا ناك ًاتخأ و ًاتنب كرت اذإ هنأ تمعزف ةمألا نع ةفئاط تذشو
 ليزنتلا رهاظ نع جراخ لوق اذهو . خألاو تنبلا كلذكو « تنبلل
 نإ و  هلوق ىلإ - مكدالوأ ىف هللا مكيصوي» : ىلاعت هللا لاق « ةمألا قافتا و

 تدرفنا اذإ اه لعجاو « تنبلا مهس ىلع صنف « فصنلا اهلف ةدحاو تناك

 .ةلالدبب الإ هنم رثكأ زئاج ريغف ؛ ًاعيمج اهل نيثلشلا اه ريغ اهماض اذإو « فصنلا

 ام ىلع اهقوف ام ىنن ىلع لاد ريغ نشلفلاو فصنلا ركذ ناك اذإ : لبق نإف
 ةماقإب مصعللا بلاطن نأ جاتحن امنإو ؛ دازام ىن رهاظلا ی ًاذإ سيلف تركذ

 هصخ ثيح نم كلذب لقن مل : هل ليق . ةقحتسم ةدايزلا نأ ىلع ليلدلا
 مكيصوي ١ :هلوقب باطحللا لوأ ىن اهرابتعاب رمألا نم مدقت امب لب ؛ ركذلاب
 ىف ردقم ضرف لك رابتعا كلذ بجوأف ؛ رمأ ةيصولاو « مكدالوأ ىف هللا
 بوجو كلذ ىضتقاف ؛ هيف ناصقنلاو ةدايزلا نم ًاعونمم هلايح ىلع ةيآلا
 .اهلع ةدايزلا انعنم كلذلف ء هل تيمس نمل ةروكذملا ريداقملا ىلع راصتقالا
 1 ريخأت و مدقتو راصتخاب ( ٤ : ۲ ) نآ رقلا ماكحأ نم ىبتنا .ةلالدب الإ

 اوعمجأ : ةلئسم : ناتهحلا ريتعي بيصعت و ضرف ىهج عامجا دنع

 تنام اذإف « ًاعيمج ناتهحلا ريتعي بيصعت و ضرف ىتهج عاّتجا دنع هنأ ىلع

 حصيو . ةيبصعلاب ةثالثلا نيب قانبلا و ء ةيجوزلاب ىناثلل فصنلاو « ةوخألاب دحأل
 . ثلاثلل نانثا و « ىناثلل رشع دحأ و « لوألل اهنم ةسمخ : رشع ةينام نم ةلئسملا

 . (”9 : ؛ ) ىرهظملا ی اذك

 لاقف « مأل خأ نأ اه دحأ مع ىنبا ىف فلسلا فلتخاو : : صاصحلا لاقو
 .ءاهققف لوق وهو . نافصن (منيبف ىب امو « سدسلا مألا نم خألل : دير و ىلع

 ةباحصلا دعب ءاهقفلا عاجإ ىأ ىرهظملا لوق ىف عاجإلاب دارملا وه اذهو ) راصمألا
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 مهسلا اوذ : الاقو « مألا نم خألل لاملا : هللا دبع و رمع لاق و
 . ( نيعباتلا و

 ىف اوفلتخي مل و . نسحلاو حيرش بهذي ناك هيلإو . هل مهسال نم قحأ
 ؛ةصاخ معلا نالف تب ام و « مألا بسنب ثلا ال نإ : مع نا اه دحأ مأل نيوخأ
 نود هل ( )١ ةيمستلا و مهسل# عاتجال ثارملا عيمجمب قحأ معلا نا اولعجي ملو
 ثارمملاب ىلوأ لعجب نأ زئاج ريغف ؛مأل خأ اهدحأ معلا ىنبا مكح كلذك ءرخآلا

 بأل خألاب كلذ هللا دبعو رمع هبش و . بيصعتلا و مهسلاب هصاصتخا لجأ نم
 « ةلئسملا هذهب اشم نيرمخالا دنع اذه سيلو < ثارعملاب ىلوأ هنأ بأل خأ و مأو
 وه و «.هيلإ مرق اف ريتعاف « ةوخألا ىهو ةدحاو ةهج نم اهسن نأ لبق نم
 خألا مهس مألا نم هتبارقب قحتسي ال و ‹ مألاو بألا ةبارق هل عمتجا ىذلا

 ناك اذإ معلا انبا كلذك سيل و « ةوخألا مكح كلذ دكؤوي امثإ لب ؛ مألا نم

 «ةوخأب سيل ام مألا ةهج نم ةوخألاب دكت. نأ ديرت كنأل « مآل آخأ اهدحأ
 .( 14 : ۲) ًاصخلم ىهتنا . اہ هدكؤت نأ زجب ملف ءاهريغ رخآ ببس وه امإ و
 ضاحدنا مالكلا اذبب تفرع دق كلعل و . نآ رقلا ماكحأ عجارلف طنبلا دارأ نمو

 ربتعي مل ثيح « ةيرامحلا ةلئسملا ىف ةيفنحلا لوق ىلع ةدعاقلا هذه درت ةببش
 .ربدتف « نوبألا دالوأ ىف مألا ةبارق كانه

 «راضم ريغ ند وأ ام ىصري ةيص و دعب نم » : ىلاعت هلوق

 ‹ قبس ايف ال « راضم ريغ » : هلوقب انهه نيدلا و ةيصولا ىلاعت هللا ديق
 نم عنام جاوزألا ةرشاعم نسح و دالولا ةبارق نأل ٠ عيمحملا ىف ربتعم هنأ عم
 ىبتنا . كلذب هديق اذلف « ىوق رارضلا ةنظم فايخألا ىنب ىفو « ابلاغ رارضلا

 .( ٣١ : 4 ) ىرهظملا نم

 : هوجو ىلع ةيصولا ىف رارضلا : ةلئسم :ةيصولا ىف رارضلا زوجم ال

 ينا مهيفلا لعلا( 63
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 رارضإلا دصقب ةيصولا وأ < ذاك نيدب رارقإلا وأ ٠ ثلشلا ىلع ةدايزلا : اهنم
 هضرم ىف هريغ ىلع هل نيد ءافيتساب رقي نأ : اهلمو . ةبارقلا نود ةئرولا
 ءافيتساب رقي و هضرم ىف هريغ نم هلام عيبي نأ : اهنم و . هثراو ىلإ لصي العل
 هضرم ىف هنلث نم رثكأب قدصتي وأ هضرم ف هلام ببي نأ : انهم و . هلمث
 ىنلا نيب دق و « ةيصولا ىف ةراضملا نم اهلك هوجولا هذهف . هنثروب هنم ًارارضإ
 كنإ ؛ ريثك ثلثلا و « ثلثلا » : دعسل هلوق ىوحف ىن كلذ ملس و هيلع هللا لص
 نعو . « سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتئرو عدت نأل
 ةأرملا و لمعيل لجرلا نإ » : لاق مس و هنيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره نأ
 املا بجتف « ةيصولاب ناراضيف «٠ توملا اه رضحب مث < ةنس نيتس هللا ةعاطب

 ىلإ  راضم ريغ نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم » ةريره وبأ أرق مث . « راننلا '
 ناو « دؤاد وبأ و « ىذمرتلا و « دمحأ هاور . « ميظعلا زوفلا كلذ و - هلوق
 عطق نم »6 : مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع و . هجام
 « هجام نبا هاور . « ةمايقلا موي ةنحللا نم هثاربم هللا طق هثراو ثاريم
 ىف رارضإلا » : لاق سابع نبا نع و . ةريره بأ نع بعشلا ىف قيببلا هاور و
 : لاق « هلوسر و هللا مّطي نم و هللا دودح كلت » : أرق مث < رئابكلا نم ةيصولا
 ىرهظملا نم ىهتنا . « ةيصولا ىف : لاق « هلوسر و هللا صعي نم و » ةيصولا ى
 .( ٤ :Po) > )5 :١١١ ) نآ رقلا ماكحأ و

 اهم ةيصولا : ةلئسم : امهريغو «بودنمو «بجاو ىلإ ةيصولا ماسقنا
 نيد هيلع ناك نف .هوركملاو « مارحلاو « حابملا و « بودنملا و « بجاولا
 ىصوي نأ هيلع بحي : موص وأ ةولص ةئئاف وأ + جح وأ ءرذن وأ « ةوكز وأ
 ىأ نويدلا ذفنيف ؛ هلام نم موصلاو ةولصلا ةيدفب و < هيلع بجو ام ءادأب
 ريغ ىلع بابسألا ةفورعم وهام نويدلا ,:رم مدقي و « هلام عيمج نم دابعلا نويد
 ذفني نيدلا دع ام و . ءاوس اه : ىعفاشلا لاق و « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع كلذ
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 هذه لثم لمه نأ زوجي الو . ( هيف ىعفاشلا فالح رم دقو ) هلام ثلث نم

 أرما قح ام » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع . ةيصولا
 . ,هيلع قفتم ؛ هدنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي هيف ىصوب یش قات لس

 ىصوي نأ بحتسي بجاو هيلع سيل نم و . « ىلايل ثالثو : ٍلسمل ةياور ىفو

 ثلثلا ىلإ حابي و « عبرلا وأ « سمحللا وأ « رشعلاب : ثلثلا نود امب قدصتلاب

 ءارقف ةثرولا ناك نإو < ثيداحألا نم رم امل « ءاينغأ ةثرولا ناك نإ

E Ce a 
 . « ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا » : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . بيرقلا
 , هجام نبا و « ىذمرتلاو ‹ دمحأ هاور . « ةلصو ةقدص محرلا ىذ ىلع ىهو

 . مهب رارضإلا دصق وأ « ةثرولل راضم هيفام ةيصولا نم مرحي و . ىرادلا و
 رخآ ی تالعلا و نايعألا ىنب مكح ركذي و . ( ۳۹ : 4 ) ىرهظملا نم یہا
 . ماقملل ًاعابشإ ضئارفلا لئاسم نم ىب ام انهه ركذنلو « ةروسلا

 نميف فلسلا فلتخا : ةلئسم : ثارملا ةمسق لبق ثراولا لسأ اذإ

 هثاريم مسقي ملف تام ملسم ىف بلاط ىبأ نبا ىلع ٍلاقف ثاريملا ةمسق لبق مسأ

 هنإ : ( توملا دعب ةمسقلا لبق ) قتعأف ًادبع ناك وأ « رفاك هل نبا ملسأ ىتح

 ىرهزلا و « راسي نب ناولس و « بيسملا نب ديعس و « ءاطع لوق وه و . هل ىش ال

 كلامو < رفزو « دمحم و .. فسوي ىنأو « ةفينح ىنأو « دانزلا بأ و
 . ىعفاشلا و « ىعازوألاو

 ىلع مسا نم : الاق انآ نافع نب ناّتع و « باطحللا نب رمح نع یورو
 ءاثعشلا ىنأ و ,« نسحلا بهذم وه و . ثاريملا ىف كراش مسقي نأ لبق ثاريم

 ىلا ثيراوملاب كلذ اوهبش و . ( 47 : 4 ىرهظملا ف امك « دمحأ لاق هب و )
 ' مالسإلا مكح ىلع مسق ق ةمسقلا لبق اهنم مالسإلا هيلع أرط ام « ةيلهاحللا ىف تناك
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا ثيدحل « توملا تقو ربتعي م و
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 هكردأ مسق لکو « مسق ام ىلع وهف ةيلهامبا ىف مسق مسق لك و : لسو
 : لاق رمع نبا ثيدح و . دئزاد وبأ هاور . (« مالسإلا مسق ىلع هنإف مالسإلا

 وهف ةيلهاحللا ىف مسق ثاريم نم ناك ام » ب مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . ةملق ىلع وهف مالسإلا هكردأ ثاريم نم ناك امو « ةيلهاحلا ةمسق ىلع

 ىف مسقي ىنعملا نإف ٠ ةجح نيثيدحلا ف سيل و . هجام نبا هاور . « مالسإلا
 . ةيلهاحلا قسن ىلع ال ؛ مالسإلا ضئارف ىلع مالسإلا

 لاق : لاق ريبزلا نب ةورع ثيدح نم هب نوجتحي امف مه ةجحال اذك و
 یزوحلبا نبا هاور « هل وهف یش ىلع مسأ نم » : مس و هيلع هللا یلص هللا لوسر

 تام نم ثري هنأ ال ؛ لاومألا نم هدي ین ام همالسإب زرحي هنأ هانعم نإف )
 ناك نم هقحتسا دق لب « مالسإلا تقو هدي ىن امم سيل هنإف ‹ همالسإ لبق

 هوجو ىلع عرشلا ىف رقتسا دق ثيراوملا مكح نأل و . ( نيثراولا نم هلبق السم
 نإ » : لاقو « مكجاوزأ كرت ام فصن مكل و » : ىلاعت هللا لاق « ةمولعم
 ثاريملا ال بجوأف « كرت ام فصن اهلف تخأ هلو دلو هل سيل كله أرم'

 طرش ريغ نم توملا ثودحب فصنلاب جوزال و فصنلاب اه مكحو « تولملاب
 ( الو كلمي مل امف ) ةمسقلل ظح الف « كلم دق امف بج امإ ةمسقلا و « ةمسقلا
 تخألا كلم لوزي ال نأ بجوف ؛ كلملل عبت ةمسقلا نأل «ث' يلا قاقحتسا ىف
 . ةمسقلا دعب هنع اهكلم لوز ال امك ىلا مالسإب هنع

 مالسإلا أرط الف « عرشلا مكح ىلع عقت مل اهنإف ةيلهاخلا ثيراوم امأو

 مه ىنع اك «٠ عرشلا مكح ىلع اهنم مسقي مل ام لمحو « هومستقا دق امع مهل ع

 و ‹ عرشلا مكح ىلع ابرلا مرح دورو دعب لمحو « ضوبقملا ابرلا نع

 ؛ اهيلع خسنلا دورو زوجي الو « اهمكح رقتسا و تتبث دق مالسإلا ثيراوم

 مالسإلا ىف تعقوأ ول ابرلا دوقع نأ امك « اهمدع الو ةمسقلاب اهيف رابتعا الف

 ريغ و اهم ضوبقملا مكح هيف فلت ال همكح رارقتساو ابرلا ميرحت دعب
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 دترا ول كلذكو <« هتثرول ثاريملا نم هبيصن نأ ةمسقلا لبق تاف اثاري

 ناك نم ةلزنمب نوكي ال هنأو ‹هقحتسا ىذلا هثاريم لطبي مل ( ةمسقلا لبق )

 ظحالف ةمسقلا لبق توملا دعب قتعأ وأ ملسأ نم كلذكف « توملا تقو ًادترم
 ىرهظملاو ( ٠٠٠١ : ۲ ) صاصحمللا نم ىهتنا . ملعأ هللاو . ثاريملا ف هل

(ET E) 

 نأ ىلع اوعمجأ : ةلكسم : ملسملا رفاكلا ال و « رفاكلا ملسملا ثرب ال

 مكحلا اذه نم دمحأ ىنثتساو « رم امك « ملسملا رفاكلا ال و « رفاكلا ثري ال مما

 ًاعوفرم رباج ثيدحب ًاجتحم « ءالولاب رفاكلا هقتعم نم هدنع ثري لمل نأ

 . :لاق و « ىنطق رادلا هاور « هتمأ وأ هدبع نوكي نأ الإ ىنارصنلا ملسملا ثري ال »

 ىف نانوذأملا ةمألاو دبعلاب دارملا : انلق . ظوفحلا وهو « ًاعوفرم ىور

 سيلف قتعملا امأ و « ًازاجم ثاربملا هيلع قلطأ « ىلوملا لام الام نإف « ةراجتلا

 . ( 57 : 5 ) ىرهظملا نم ىهتنا . دبعب

 ىدوبيلا ىنارصنلا ثري : ةلئسم : ضعب نم مهضعب رافكلا ثر

 نأل « ىعفاشلا و ةفينح ىبأ دنع رفكلا نم نيتلم لهأ لك اذكو < سكعلابو
 هلوقل «ثرب ال : دمحأو كلام لاقو . ثاريملا وه لصألاو « ةدحاو ةلم رفكلا
  ىئاسنلاو « دمحأ هاور . « ىتثنيتلم لهأ ثراوتي ال » : لس و هيلع هللا ىلص

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ىنطق رادلاو « هجام نا و « دئادوبأو
 ی رمع نبا ثيدح نم نابح نبا هاور و . فيعض ءاطع نب بوقعي هيفو « هدج
 ليل ىلأ نبا هيف و « رباج ثيدح نم هبرغتساو ىذمرتلا هاور و « ثيدح
 « ةلم نم ةلم ثري ال » ظفلب ةريره ىنأ ثيدح نم رازبلا هجرخأو . فيعض
 ىف ظفللا اذه : ىنطقرادلا لاق ءديز نب ةماسأ ثيدح نم ظفللا اذهب ىنطقرادلاو ‹ مكاحلاو ع اسلا هاورو . ثيدحلا نيل وهو دشار نب ورمك هيفو
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 نم ىييبلا هاور و . ملسم ىلإ هازعف قحلا دبع مهوو < ظوفحم ريغ ةماسأ ثيدح
 ثراوتي الو « ملسملا رفاكلا الو « رفاكلا لسملا ثري ال » ظفلب ةماسأ ثيدح

 مالسإلا وه نيتلملاب دارملا مث . فيعض ةرم نب ليلحللا هدانسإ ىو « نيتلم لهأ
 . ( ٤١ : 4 ) ىرهظملا نم ىهتنا . ملعأ هللا و « رفكلاو

 : ةلئسم : فالحلا أطخحلا ىفو « ًاقافتا ثارملا نم عنام دمعلا لتق
 < ةثالثلا دنع أطخ لتتقلا اذك و « ثرإلا تم عنام ًادمع لتقلا نأ ىلع اوعمجا
 هللا لص هلوق مومع انل . ةيدلا نود أطخ لتاقلا لاملا نم ثري : كلام لاقو

 ةريره ىلأ ثيدح نم هجام نبا و « ىذمرتلا هاور « ثري ال لتاقلا :  لس و هيلع

 و « ىئاسنلا ىورو . ثيدحلا كورتم ىورهلا هللا دبع نب قاحسإ هيفو

 ‹ قيببلا و « هوحن هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمحع ثيدح نم ىنطق رادلا
 رمت نب هللا دبع ثيدحب كلام جتحا . هوحن سابع نبا ثيدح نم ىنطق رادلا و
 لهأ ثراوتيال» : لاق ةكم حتف موي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 الام و اهتيد نم ثري وهو « هلام و اهجوز ةيد نم ثرت ةأرملاو « نيتلم
 نم ثري مل ًادمع هبحاص امه دحأ لتق نإف ؛ ًادمع هبحاص اه دحأ لتقي مل ام

 اكلام نأ هيفو ) حورجم حلاص نب نسحلا هيفو « ىنطق رادلا هاور . « هتيد نم
 . ( هدعب أرط دق فعضلا لعلف « هل حيحصت ثيدحب دهتجما جاجتحا و « دهتجم
 لجرلا » : لاف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه ثيدحبو

 0 رس O ا هيي ينم

 ًاكلام انف رمام لثم هيف و ) كورتم : ىنطق رادلا لاق و « *ىبشب سيل : ىحي لاق

 ثيدح نم ىنطق رادلا هاور و . ( هنم هعمس هلعلف « ًاريثك ماشه نع ىودب

 . دواد وبأ هاور . « ةيدلا نم أطخخالو دمع لئاق ثري ال » بيسلا نب ديعم

 موهفملا و « موهفملاب الإ أطخ لتاقلا ثاريم ىلع لدت ال كيداحألا هذه : انلق
 نود ) ةك رتلا ضعب ىف ثاريملا وه و « لوصألا فلاخي وه مث . اندنع ةجحب سبل
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 .( ٠٠ :٤۷١ ) طوسملا

 تداز اذإ هنأ ىلع اوعمجأ : ةلئسم : ضئارفلا ىف لوعلا ىلع اوعمجأ
 , هتصح ردق ىلع مهنم دحاو لك ىلع صقنلا لخد ةكرتلا ماهس ىلع ضئارفلا

Eمدع و ضراعتلاب مهسالا ةك رتلا ةاواسم نع ةلئام ىأ ةلئاع ةلئسملا  

 عاجإلا هيلع دقعنا دق و . ةكرتلا ىلع تداز اذإ نويدلا ىلع سايقلابو « حيج رتل

 ةباحصلا عمجف « نيتخأو جوز نع ةأرما تتام نيح هنع هللا ىضر رمع نمز ىف

 لجرل هيلعو مهارد ةتس كرت و لجر تام ول متيأرأ » : لاقف « مه راشتساف

 هلوقب ةباحصلا تذخأف « ؟ ءازجأ ةعبس ىلع لعج سيلأ « ةعبرأ لجرلو ةلالث

 هركنأف « مهنع هللا ىضر رم توم دعب سابع نا فلاخ مث . هنع هللا ضر

 : هل ليقف . ابيهم ناكو « هتبه : لاقف ؟رمع ةرضح ىف كلذ تلق الأ » : هل ليقف

 . « ًادرفنم كيأر نم انيلإ بحأ ةعامجلا عم كيأر

 اددع جلاع لمر ىصحأ ىذلا نورتأ » : لاقف سابع نبا نع قهبلا ىور

 عضوم نأف لاملاب فصن و فصن بهذ اذإ ؟ الث و ًافصن و ًافصن لام ىف لعب

 لاق  ةصقلا ركذو  رمع :لاق ؟ ضئارفلا لاع نم لوأ نم : هل ليقف ؟ ثلثلا

 ؛ ةضيرف تلاع ام رخأ نم رخأ و هللا مدق نم مدق ول ! هللا ميأ و : سابع نبا

 الإ ةضيرف نع هللا اهطببي مل ةضيرف لك : لاق ؟ هللا مدق اهيأ و » : ةياور قاو
 الإ اه نكي مل اهضرف نع تلاز اذإ ةضيرف لك و « هللا مدق_ام اذهف « ةضيرف ىلإ

 تاوخألاك رخأ ىذلا و مألاو نيجوزلاك مدق ىذلاف ؛ هللا رخأ ىلا كلتف « یبام

 ؛ الماك هقح ىطعأف « مدق نمي ىدب رخأ نم و هللا مدق نم عمتجا اذإف « تانبلا و

 اذه ىف سابع نبأ حبت و . « نمل ؛ىئالف یش قبيل نإ و نحل ناك 'ىش یتب نإف
 . ( ۳۷ : 4 ) ىرهظملا نم ىهتنا . ةيفنحلا نب دمحم لوقلا

 نم و « دبعلا باجيإ نم ىوقأ نوكي ىلاعت هللا باجيإ نأ روهمدلبا ةجحو
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 هل ىمس ام مهنم دحاو لك ذخأي نأ ىصوملا دارمو <« هقح عيمجي ثلثا ىف مهن رحاو لك برض سدسلاب رخال و « عبرلاب رخال و « ثلثلاب ناسنإل ىصوأ
 نيفصن ةضيرفلا ىف ىلاعت هللا بجوأ امل كلذكف « ةزاجإلا مدعل لحما قيض دنع هل ىمس امب مهنم دحاو لك برضيو « ةئرولا ةزاجإب لحلا ةعس دنع
 يردوا للاب تلا مهنم دحاو لك ذأ دارملا نأ انفرع اثر

 5 . لحنا قيض دنع هب

 ' سابع نبا هلاق ايفو « ناكمإلا بسحب اهلك صوصنلاب لمع هانلق ايفو
 نآل « هل هجوال اذهو . ضعبلل لاطبإ و صوصنلا ضعبب لمح اع هللا ىضر
 نيقحتسملا ضعب ىلع ناصقنلا لاخدإ ىف سابع نبا هيلإ بهذ ىذلا قيرطلا
 ىوس ىرخأ ةلاح ىف منيب توافتلا ربتعي هنإف « حيحص ريغ ىنعملا نم هدمتعا ام
 ةک رتلا ىف هنيد تبثأ ول الجر نأ ىرت الأ .ربتعم ريغ اذهو « قاقحتسالا ةلاح
 ؟ قاقحتسالا ىن ايوتسا «نيتأرما و لجر ةداهشب هنيد رخآ تبثأو نيلجر ةداهش
 . لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش نم ىوقأ نيلجرلا ةداهش ةلالا هذه ريغ ىف ناك نإو
 2 ىف ةبصع ريصي ضرف وذ نوكي ) فيكف «ثرإلا بايسأ ىروقأ ةبوصعلا مث

 ( فيكو ؟ لاحب ةبصع ريصي ال ضرف ىذ نم الاح أوسأ لاوحألا ضعب
 زاج ولو ؟ لاوحألا ضعب ىف ةبوصعلا ىنعم رابتعال ناصقنلا وأ نامرحلا تبث
 اهثيروت ببس نأل « ةجوزلا و جوزلا هب ىلوأ ناكل مهضعب ىلع صقنلا لاخدإ
 .عفرلا لمتحي وهو ( توملاب عطقنا دق حاكنلا نإف ) ثيروتلا دنع مئاقب سب
 لخدي هنأ بجعلاو . عفرلا لمتحي ال امم فعضأ نوكيف ( هوحن و قالطلاب )
 . الاح أ مآ عبو ت اا در ری ت ل
 ؟ مأ و بأل تاوخألا فالخب « قافتالاب دحلابو تانبلاب نطقسي نبنأ ىرتال
 ا زم ىهتنا . ىلاعت هللا مهمحر ءاهقفلا روهمج اهب لمخأ ام قيرطلا نأ انقرعن

 . مآ و. بأل نيتخأو « مألنيتخأو <« ًامأو « ًاجوز تك رت اذإ اف ۲
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 .( ۲٩ : ۱١۳ ) طوسیملا

  هنإف ‹ هباتك ىف برضلا و لوعلا قيرط ىلإ ىلاعت هللا اندشرأ دقو

 جا اذإف « تدرفنا ول فصنلا تنبلا وأ درفنا ول لاملا عيمج قحتسي نبالا

 لث رک ذل ‹ ًاثالثأ اهنيب لاملا نوكيف فصنلاب تنبلاو لالا عيمجم نبالا برض

 ا ماهسلا عفادت دنع ضئارفلا ىف لوعلا ليبس اذكه و «نييثنألا ظح

 :9١(. ۲ ) صاصخ+للا یف اذك

 ىلع اوعمجأ : ةلئسم : تابصعلا برقأل وهف ضئارفلا باحصأ هتقبأ ام

 , ثيدحلا نم رم امل «. ركذ لجر ىلوأل وهف ضئارفلا باحصأ هتقبأ ام نأ
 تيما ىلإ مهبرقأو . ضرف ىذ مدع دنع لاملا عيمج ثري و « ةبصع ىمسيو

 *مأو بأل خألا مث « الع نإ و هوبأ مث « بألا مث « لفس نإ و هنبا مث « هنبا

 نم مكح اذكه و « بأل خألا نبا مث « مأ و بأل خألا نبا مث « بأل خألا مث

 : اهنم لك لفس نإو اذكه اهنا مث « بأل مث < مأو بأل معلا مث « اهنم لفس
 دادجألا مامعأ اذكه و « اذكه اهانبا مث « بأل مث « مأ و بأل اذكه بألا مع مث

 نايعأ » : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ىلع نع . هل ةياهن ال ام ىلإ

 أو هيبأل هوخأ لجرلا ثري « تالعلا ىب نود « نوثراوتي مالا و بألا ىن
 یف فالخاال و . مكاحلا و « هجام نبا و « ىذمرتلا هاور . « هيبأل هيخأ نود

 :( 158: 5 ) ىرهظملا نم ىبتنا . دجلل ةوحخإلا ةمساقم ىف فالحللا نم رم ام الإ اذه

 ريصت ءأسنلا نم ناثاثلا و فصنلا هظح نم نأ ىلع اوعمجأ : ةلئسم
 ؛ةوخإلاو دالوألا ىف «نيشنألا ظح لثم رك ذلل » : ىلاعت هلوقب « اهيخأ عم ةبصع

 تنبو ةمعلاك ةبصع ريصت ال ةبصع هوخأو ءاسنلا نم ضرف لهأب سيل نمو
 . ( ۳۸ : ؛ ) ىرهظملا نم ىهتنا . خألا

 لوم تابصع مث ١ عاجإلاب ةقاتعلا ىلوم تابصعلا رخآ و : ةلثسم
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 لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقأ الجر نأ قازرلا دبعو « قيببلا ىور . ةقاتعلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف « هئاريم رمأ ىف هتقتعأو هتيرتشا ىفإ» : لاقف لجرب
 : نيحيحصلا ىف و « كل ءالولاف الإ و « قحأ ةبصعلاف ةبصع كرت نإ : ملسو
 . « نقتعأ نم قتعأ وأ نقتعأ ام الإ ءاسنلل ءالو الو « قتعأ نمل ءالولا امثإ»

 تاف تقتعأ ةزمح ةنبا نأ » ةزمح ةنبا ثيدح نم هجام نباو « ىئاسنلا ىور
 ملس و هيلع هللا ىلص ىلا ىطعأف « ةزمح ةنبا ىنعي ىنعي هتالوم و هتنبا كرت و اهالوم
 ىواحطلا و ‹ ىنطق رادلا ىور و . « فصنلا ةزمح ةنبالو <« فصنلا هتتبا
 ةقتعملا ىه ةزمح ةنبا نأ ىلع ةاورلا قفتا : ىتيبلا لاقو . السرم ثيدحلا اذه
 ىرهظملا نم ىبّتنا . ىنطق رادلا هاور سابع نبا نع بابلا قو < اهيبأ نود

OTS E) 

 ىلع كلذ دري ةبصع تيملل سيل و ضئارفلا باععأ نم “ىش ىب نإ و : ةلئسم

 لاقو « دمحأو ةفينح ىبأ دنع نيجوزلا ريغ مهصصح ردقب ضئارفلا باعا

 تاعصأ نم نورخأتملا ىتفأ و « لاملا تيبل قتابلاو « دري ال : ىعفاشلا و كلام
 ىضاقلا لقن . لاملا تيب رمأ ماظتنا مدعل ضئارفلا باحصأ ىلع درلاب ىعفاشلا
 : سابع ناو «ىلعو «ناثع نع حيحصلا نأ نسحلا ىنأ نع ىكلاملا باهولا دبع
 نم دحأ ىلع نودريالو < ماحرألا ىوذ نوثروي ال اوناك مهنأ دوعسم نباو
 هللا دبع و رمع : لاق مهاربإ نع هدنسب ىواحطلا یورو . ضئا رفلا باعصأ
 مه دشأ ناك : E تلق : ىوارلا لاق . ماحرألا ناثروب

 ةنبا كرو تام الجر نأ ةلفغ نب ديوس نع نيقيرط نم هدنسب یورو . كلذ ف
 ‹ ةضيرفلا هذه لثم هءاج ذإ ىلع دنع سلاح ل ديوس لاق « ةالوم و ةأرماو

 ىلوملا طعي ملو « هتنبا ىلع ىب ام در مث ‹ نثلا هتأرماو « فصنلا هتنبا ىطعأف
 ةيقب درر هنع هللا ىضر ىلع ناک : نيقيرط نم رفعج ىلأ نع یورو . ًائيش
 . (ضئارفلا باعصأ مه ماهسلاووذو ) ماحرألا ىوذ نم ماهسلا ىوذ ىلع ثيراوملا
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 . رك تف « ىضم اهف صاصحلا
 ضورفلا باءصأ ىوس ماحرألا ىوذ ثاريم ىف اوفلتخا :ةلئس

 , ضورفلا باعصأ نم دحأ عم مهتيروت مدع ىلع مهعاجإ دعب « تابصعلا و
 لاللا نأ بيسملا نب ديعس نع ىور ام الإ « تابصعلا نم دحأو نيجوزلا ىوس
 , ىلع نع ىكح و « مهثيروت ىلإ دمحأ و ةفينح وبأ بهذف . تنبلا عم ثرب
 , مهثيروت مدع ىلإ ىعفاشلا و « كلام بهذ و . سابع نبا و « دوعسم نبا و
 , ناّنع و « رمع و « ركب ىبأ نع كلذ ىكح : اولاق . لاملا تيبل لاملا نوكي و
 . لاملا تيب رمأ ماظتنا مدعل مهثيروتب ةيعفاشلا نم نورخأتملا ىتفأ و . ىعازوألا و « ىرهزلا و « ديزو

 ماحرألا اولوأ و » : ىلاعت هلوق ماحرألا ىوذ ثيروت ى انل ةجحلاو
 ىف لاق هنأ ركب ىلأ نع ىوغبلا ركذ دق و « هللا باتک ین ضعبب ىلوأ مهضعب
 مكل ليلد ال : اولاق . ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ىلوأ ىف ِتلزن اهن] : هتبطخ
 ىف نودقاعتي اوناك و « ىنبتلاب نوثراوتي اوناک ساناا نأل « ةبآلا هذه ف
 مهضعب ماحرألا اولوأو » ىلاعت هللا لزنأف « لجرلا ثري لجرلا نأ ىلع ةيلهانلا
 :لاقو « ماحرألا ىوذ ىلإ ثيراوملل ًادرو كلذل ًاعفد ؛ هللا باتک ىف ضعبب ىلوأ
 مه ةيآلا ف ماحرألا ىلوأب دارملاو « هللا دنع طسقأ وه مهئابال مه وعدا 0
 مومعب ةربعلا نإ : كلذ ميلست ريدقت ىلع انلق . ضورفلا باحصأ و < تابصعلا
 تابصعلا و ضورفلا بامصسأل لماش ماع ظفلا و ٠ بسلا صوصلل ال ةا
 . مه ريعو

 الجر نأ لهس نب ةمامأ ثيدح ثيداحألا نم انلو
 لاح الإ ثراو هل سیل و
 هيلع هللا ىلص ىنلا نإ »

 ؛ هلتقف مهسب یر
 : رمت تكف « ربع ىلإ ةديبع وبأ كلذ ىف بتكف ؛

 هاور . ( هل ثراوال نم ثراو لالا : لاق مس و

ا ]ذآ
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 ‹ هل ىلوم ال نم ىلوم هلوسر و هللا » ظفلب ىواحطلا ىور و . راربلا و « دمحأ

 لوسر نع بركيدعم نب مادقملا ثيدح و . « هل ثراو ال نم ثراو لاخلا و
 و هثري « هل ثراو ال نم ثراو لاخلا » : لاق هنأ لس و هيلع هللا ىلص هللا
 کاو ءهجام نا و « ىئاسنلا و « دواد وبأ و « دمحأ هاور . « هنع لقعيو
 . نسح ثيدح هنأ ةعرز ىلأ نع متاح ىبأ نبا یکح و . نابح نباو « هححص و
 ةمعلا ىف لعج هنأ رمع نع ًاراثآ ىواحطلا ىور و . بارطضالاب قم لا هلعأو
 ىف اذك . مألا ةبارقل و بألا ةبارقل « ةلاخلل ثلثلا و ةمعلل نيثلثلا ةلاجلا و
 i) 5 ) ىرهظملا

 مس ولو ء هب جاجتحالل حلصي ال فيعض هفلاحب امث م ملا قلو اه
 تاره نع الوأ لكي ساو هيلع لع ىلا ثيداحألا نيب قيبطتلا هجوف
 مهضعب ماحرألا اولوأ و » : ىلاعت هلوق لوزن لبق كلذ و ؛ ةلاحلاو ةمعلا
 لزن مث ء امل ىشاال : لاقف « كلذ ىف یش هيلع لرني ل ذئئيحو « ضعبب ىلوأ
 . ٍلعأ ىلاعت هللاو « هل ثراو ال نم ثراو لاخلا » : لاقف « ماحرألا ىوذ ثيروت

 لعجي وأ  هلوق ىلإ  مكئاسن نم ةشحافلا نتأي يناللا و » : ىلاعت هلوق
 « اهحر اباوت ناك هللا نإ  هلوق ىلإ  مكنم اهايتأي ناذللاو ؛ اليبس نه هللا

 رئاس ىف « مارح وه و « انزلا ةشحافلاب دارملا : نايدألا رئاس ىف مرح انزلا
 انزلا اوبرقت ال و » : مالعلا كلملا هللا لوق ليلدب « ماظعلا رئابكلا نم نايدألا
 قلي كلذ لعفي نمو نونز الو » : هلوقو «اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ

 لمع و نمآ و بات نم الإ ًاناهم هيف دلي و ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي ًاماثأ
 هللا لص ىنلا تلأس » : لاق دوعسم نبا نع ناخيشلا جرخأو . ةيآلا « ًالاص

 - لاق نأ ىلإ - كقلخخ وهو ًادن هلل لعجت نأ : لاق ؟ مظعأ بنذلا ىأ ملس و هيلع
 مالسإلا ردص ىف انزلا دح ناكو . « كراج ةلياحب ىنزت نأ : لاق ؟ ىأ مث : تلق
 « لاعنلا برض نم ديلاب و « خيبوتلا و عيرقتلا نم مالكلااب ىذألا و « سبحلا
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 , ( ٩٥ : 4 ىرهظملا ) سابع نباو « ةداتق و « ءاطعو ل 1

 نأ ىلإ ًاعيمج سبحلا و ىذألا ناك ةأرملا دح نأ اهعومجمب ناتبآلا تضتقاف
 ىف ةصوصخم ةأرملا تلاك دا لاعنلاب برضلا و رييعتلا لجرلا دح و « توم

 عيتجاف « ىذالاب ةيناثلا ةبالا ىف لجرلا عم ةروكذم و « سبح اب ىلوألا ةبآلا
 نوک اک بسحف ىذألا الإ لاجرلل رك ذي ملو ٠ اج نارا اف

 نوكت و « ىذآلا ىف ًاعيمج اعمجو « سبجلاب ةأرملا تدرفأف « اعم اتلزن نيتبالا

 مكح كلذ و « تومن نأ ىلإ سبحلاب اهدارفإ ىلوألا ىف ركذلاب ةأرملا دارفإ ةدئاف

 ىلعو . هيف اهكارتشال ىذألا ىف لجرلا عم تعمج و « لجرلا هيف اهكراشي ال
 نيب قرف قيالا ىف سيل نكلو « ركبلا ىف ةيناثلا و بيثلا ىن ىلوألا ىدسلا لوق
 لاق و . بيثلا و ركبلا ىف ًاماع امكح ناك هنأ ىلع لدي اذهف « بيثلاو ركبلا

 : هلوقك « ةيجوز ةفاضإ « مكئاسن نم » : هلوق ىل نإ: لعلا لهأ ضعب
 ‹ ةبويثلا رابتعا الإ اهملعن انهه ةفاضإ ىف ةدئاف ال و « مهئاسن نم نولؤي نيذلل »

 و بيثلل ظلغألا تناكف « ىرخألا نم ظلغأ اه ادحإ نيعبوقع ركذ دق هنألو

 بيثلا مكح نوك مزاتسي هنأ هيف.و . دلخلاو مجرلاك « راكبألل ىرخألاو
 ‹ سبلتلل ةفاضإلا نوكرهاظلاف « ًاعيمجن نيتيالا ىن هنع ًاتوكسم لاجرلا نم
 انزلا رودص نإف « لاجرلل ىرخألاو « ءاسنلل ظلغألاو « نيملسملا ءاسن دارملاو

 جرح ال تويبلا ىف كاسمإلا نإف ًاضيأو . ٠ لاجرلا نم هنم شحفأ ةأرملا نم
 ف انخيش لاق اك لاقي نأ الإ مهللا « نه ةلبج باجحلا نوكل « ءاسنلا ىلع هيف
 ركلاو دالا نم راكبألا معي ( مكنم اهنايتأي ناذللاو » : هلوق نإ :نآ رقلا نایب

 ظ "ا قلطم نود ةسايس سبحلا نع ةيانك سوبا مقاما و ارا

 انركذ امب لحلاو :نه ةلماش اهلعج وأ تاقاحسلاب ةيآلا صخ نم ىلع درلا
 «مكنم اهئايتأي ناذللاو » : هلوق ىف ًيناث ةأرملا ركذ نم ماهفألا ضعب ىلع لكشأ ام
 ٠ هيف اهكارتشال ىذألا ىف لجرلا عم تعمج اهنإف : .ىلوألا ىف اهمكح رم دق و
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 9 اهدا رفتال لوألا ىف ركذلاب ةأر تدرفأو < نيركبل نم دشأ نيا كو
 نإ : ىرهظملا بحاص لاق و . هيف لجرلا اهك راشي ال « تومن نأ لإ سنجل
 .اهربد ىف ةيبنجألا ةأرملا قوت نأ و « ظفللا مومعل ًاضيأ تاقاحسلا لمتشت ىلوألا

 لوق وهو ء طول موق لمع اولمع نيذلا لاجرلا « اهئايتأي ناذللا ب دارملا و
 ىلإ ضوفم وهف «عرشلا ىف ردقم ريغ ءاذيإلاو . لاكشإال ذئنيحو « دهاج
 . ( ٤١ : 4 ) هللا همحر ةفينح وبأ لاق اذك « مامإلا ىأر

 مزل اهربد ىف ةيبنجألا نايتإ و تاقاحسلا تلمتشا ول ىلوألا نإ هيفو
 تيتأ نم كلذكو « تابيث نك اذإ مجرلا و ًاراكبأ نك اذإ ةئام تاقاحسلا دلج
 مس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نإ ملسم دنع تماصلا نب ةدابع ثيدحل « اهربد ف
 دلج ركبلاب ركبلا : اليبس نه هللا لعج دق . ىنع اوذخ « ىنع اوذخ » : لاق
 ىف كلذب لقي ملو « مجرلا و ةئام دلج بيثلاب بيثلاو « ماع بيرغتو ةئام
 NAE طع كلالو ىوتفلا مهيلع تراد نيذلا ءاهقفلا نم دحأ تاقاحسلا
 ( اههابشأ و لجرلا ةلاآك تاقاحسلا اهذختت ةلآ ) ةعقرلاب ةأرملا ىتأت ةأرملا
 ا OM اهي لوعفملا و ةلعافلا « ةئام نادلجم
 نهمج رب مهنم دحأ لقي مل .  هركذف - نولوقي انئالع تكردأ :لاق باهش نب

 ؛ هب لوقي ال ةنيدملا ءالع نم كلام نإف ا

 ف تيتأ ىلا كلذكو ًافالخ هيف ملعن ال قافتالاب ريزعتلا وه قاحسلا مكح امإ و
 ولو « هدنع ريزعتلا همكح و « هللا همحر ةفينح ىلأ دنع اهيلع دسح ال اهربد
 هللا لوسر هنيب ىذلا ليبسلا اهمعو « ةدابع ثيدح ىف تخدل ةيالا اهتلمتشا

 وأ و ؛ ىرهظملا بحاص كلذب لوقي ال و « بيثلا و ركبلل ملس و هيلع هللا ىلص
 . اهريسي نم ةريس ضار

 لمتشي مل املو : نيطاوللا ىف « اهنايتأي ناذللاو » : هلوق لعج نم ىلع درلا
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 مصب مل انزلاب تصتخا و « ربدلا ىف نايتإلاو قاحسلا ىلوألا ةبآلا ىل ةشحافلا

 نيذلا لاجرلا « اهمايتأي ناذللا و ب دارملا نأب لوقلا
 نأل ؛ طول موق لمع اولمع

 ىف ماعب سيل هنأ تفرع دقو « ةطاوللاو انزال ةشحافلا ظفل مومع ىلع هءانب

 نم اهل دب ال ةيانك « اهنايتأي » : هلوق ىف ىتلا ءاهلا نأل « ةيناثلا ىن اذكف ؛ لوألا

مضلا مومع زوجي الو « مدقتم رهظم
 ظفل ررك ولو « رهظملا صوصخخ عم ري

 ی امأو ؛ لوألا صوصخ عم مومعلا ىلع ىناثلا لمح زاحل نيتيآلا ىل ةشحافلا

 رهاظلا وه اذه . :رهظملا هيلع لمحام ىلع ريمضلا لمح بجيف راضإلا ةروص

 . ليلدب الإ هنع مالكلا فرصي الف « مالكلا بيلاسأ نم ردابتملا

 نبدمحم نع ديج دنسب ىلا هقيرط نم و « ايندلا ىبأ نا ىور دقف ًاضيأ و

 ضعب ىف الجر دجو هنأ قيدصلا ركب ىبأ ىلإ بتك ديلولا نب دلاخ نأ ردکنملا
 هللا لوشر باحصأ ركب وبأ كلذل عمجف « ةأرملا حكنت اك حكني برعلا ىحاون

 لمعت مل بنذ اذه نإ : ىلع لاقف « بلاط وبأ نب ىلع ميف و لس و هيلع هللا ىلص

 . راثلاب هقرحت نأ ىرأ « متملع دق ام مهب هللا لعفف « ةدحاو ةمأ الإ ةمأ هب

 رمأف « رانلاب قرحي نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ ىأر عمتجاف
 هللا ىلص هللا لوسر باعصأ ءالئهف . ( لتقلا دعب ىأ ) رانلاب قرح نأ ركب وبأ

 همكح ركذ دق هللا نإ : مهنم دحأ لقي مل « كلذ ىف ىأرلا اولمعتسا دق مس و هيلع

 «لاعنلاب رضو ناسللاب هءاذيإ بجاولاف « اهوذآف مكنم اهنايتأي ناذللاو » :هلوق ىف
 تسيل ةيآلا هذه نأ مهنم عاجإ اذهو . « اهنع اوضرعأف احلصأو ابات نإف »

 . صنلا دوجو عم ىأرلا لاعتسا ممل غاس امل الإو « طول موق لمع لمعي نميف

 نإف » ىلاعت هلوقل « ةبوتلاب رييعتلا و ىذألا طوقس ةبآلا دافم نإف ًاضيأو

 لبق هقارحإ و هلتقب مكحلا ةباحصلل زاج فيكف « اهنع اوضرعأف احلصأو ابات
 لمعي نميف ةيآلا هذه اوري مل مهنأ تبثف ؟ هحالصإ راظتناو هيلع ةبوتلا ضرع
 . عينشلا لمعلا اذه
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 . ةفينحابأ نأ قحلا و : طول موق لمعلمع نمع دحلا ىن ىف ةفينح يأ ةجح
 ًانزب سيل هنأ ليلدب لب « لمعلا اذه لمعي نمع دحلا ىنن ىلع ةيآلا هذهب جتحي مل
 ىعادلا مدعل انزلا نم ردنأ وه و « هبجوم ىف ةباحصلا تفلتخا كلذلو « ةغل

 ىسوم ىلأ ثيدح نم قييبلا هاور ام امأ و . هانعم ف سيلف « نيبناخلا نم هيلإ

 ىريشقلا نمحرلا دبع نب دمحم هيفف « نايناز اهف لجرلا لجرلا ىنأ اذإ » ًاعوفرم
 رخآ هجو نم ريبكلا نإ نادا و. لا ق يدرألا هاورو « متاح وبأ هبذك
 دؤاد وبأ هجرخأ دقو « لوهجم ىلجبلا لضفلا نب رشبلا هيف و ىسوم ىلأ نع

 هللا دنع نيينازلا مكح ىف انآ هانعف ملسولو . ىهتنا هتع هدنسم یئ یسلایطلا

 الإ دحلا بجمال و . ةغللا نايبل ثعبي ال لوسرلا نإف « ةقيقح نايناز امنأال
 للص هلوق ىلإ ىرت الأ . امهكح ىن وه نم ىلع ال ةقيقح ةينازلا وأ ىنازلا ىلع
 رظانلا ىلع دح ال و « شطبلا ديلا انز و < رظنلا نيعلا انز و ١ ملس و هيلع هللا
 نإو « ًاعرش الو ةغل جرفب سيل ربدلا و . جرفلا هقدصي ملام شطابلا و
 .مهفاف تاببشلاب أردنت دودحلاو « اهضعب ىف هقرافي و ماكحألا ضعب ىف هلثم ناك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ةمركع ثيدح امأ و

 هاور « هب لوعفملا و لعافلا اولتقاف طول موق لمح لمعي هومتدجو نم » : لسو
 هلاجر : ظفاحلا لاقف ؛ قيببلاو « مكاحلا هجرخأو « ىئاسنلا الإ ةسمخللا

 نبا نع ثيدحلا اذه فرعي امنإ : ىذمرتلا لاق و . ًافالتخا هيف نأ الإ نوقثوم

 قاحسإ نب دمحم ىور و « هجولا اذه نم مس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع

 « طول موق لمع لمع نم نوعلم » : لاقف ورمع ىلأ نب ورمع نع ثيدحلا اذه

 « ةقث بلطملا ىلوم ورمع ىبأ نب ورمع : نيعم نب ىح لاق و . ىبتنا لتقلا رک ذی ملو

 : لاق مس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا نع ةمركع ثيدح هيلع ركني
 لس ولو . ثيدحلا اذه ىئاسنلا ركنتسا دق و . « هب لوعفملا و لعافلا اولتقا »

 امنإ و ؛ لتقلا نود ٠ مجرلا امإ و دلحبا امإ انزلا دح نأل « ًانز هنوك ىلع لدي مل
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 راركتلا ىلع لدي و . ًاغلاب ناك اذإ هب لوعفملا اذكو < ةسايس مامإلا هلتقيف

 , طول موق لمت لمع نم : لقي مل و « لمعي هومتدجو نم » عوفرملا ظفل دايتعالا و

 لاق هانعم ىف لامحالا و هتوبث ىف ددرتلا نم ةباثملا هذهب ثيدحلا ناك املو

 لاق دقو فيك « دح هنأ ىلع ًارمتسم لتقلا ىلع مادقإلا هب زوجي ال :ةفينحوب'

 الإ لج ارما مه لج الو : روهشملا ثيدحلا ىف مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اذه سيل و . « ثيدحلا ناصحإ دعب ًآنز وأ « ناميإ دعب رفك « ثالث ىدحإب

 ًابرض عجوي و نجسلا ىف عدوي لب ؛ لتقي الف « ثالثلا هذه نم “ىش ىف لعفلا
 ضرألا ىف ًايعاس ناك ةعانشلا هذه داتعا و داع نإف « هليبس لي مث « بوتي ىتح

 نم ضرألا ءالخإل « ةحلصم هاري ام بسح همجر وأ مامإلا هلتقيف « داسفلاب
 . داسفلا

 : حورلا ىف لاق : دهاجم ىلإ هازع ام هجاجتحا لاطبإو ماسم يأ ىلع درلا

 نعتمتسي ىتاللا ءاسنلا نهو  تاقاحسلا ىف ىلوألا ةيآلا نأ ىلإ لسموبأ بهذو
 ءاذيإلا اهدحو ؛ نيطئاللا ىف : ةيناثلاو « سبحلا نه دحو - ضعبب نهضعب

 وهو « دهاجم لوق وهو : لاق . رونلا ةروس ىف قأيسف ةانزلا مكح امأو
 نأبو « دحأ هب لقي مل هنأب لوقلا اذه فيزو . نيدقتملا نيرسفملا رباكأ نم
 مهنم دحأ كسمتي ملو ىطوللا مكح ىف اوفلتخا مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا
 ليلد مكحلا ىلع لدي صن ىلإ مهجايتحا ةدش عم اهب مهكسمم مدعو ليلا هلي
 : نايبلا عمجم ىنف ؛ دهاجم لوق اذه نأ ملسن ال و . كلذ ىن تسيل ةيآلا نأ ىلع
 نب دبع جرخأو .نيينازلا نيلجرلا ىلع ' اهئايتأي ناذللاو » لمح ادهاجم ىأ هنإ
 وهو . نالعافلا اهنأ هنع متاح ىبأ نبا و « رذنملا نبا و ٠ ريرج نبأ و ؛ ديمح
 تاقاحسلا ىلع ىلوألا ةيآلا ىف « ىتاللا » لمح نأ ىلع ؛ د اطئاللا اهنأ ىلع صنب سيل
 ص ةياور هنع هيف دج م

1 
 دقف «هفالخ ی رهاظ وه ام هنع اوجرخأ دق لب « ةحب
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 اهتخسن مث سبحي نأ رمأ ناك هنأ ةيآلا كلت ىف هنع هننس ىف قيببلا و مدآ جرخأ
 . ( ۲۳۴۷ : ؛ ) ینا « اودلجاف ىنازلاو ةينازلا »

 ىدمحألا رّتسفتلا بحاص كلذ ىف هعبت و لس یال ليوأتلا اذه نز ىذلاو

 نم “ىش ىف خسنلا مانرتلا ىلإ جاتحي ال ريدقتلا اذه ىلع هنأ انئاملع نم ىرهظملا و
 ىلإ جايتحالا نأ ىنخي ال و . املاح ىلع ًاررقم اهنم ةدحاو لك نوكي لب ؛ نيتيآلا
 دق و ماكحألا نم ريثك ىف فولأم رمأ خسنلا نآل ‹ رضي ال خسنلاب لوقلا مارتا

 . نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعاج انه هيلع صن

 ريغ نيتيالا ىف خسنلا ىوعد نأ ىلع : راسم ريغ نيالا ف خسنلا ىوعد

 نأ ىلإ ىنعمب وأف « ىتح » تحت لخاد « اليبس نه هللا لعجي وأ » : هلوق ذإ « ملسم
 هلوق ناک و . رخآ ليبس نمل لعجي نأ ىلإ ًاتقوم سبحلا مكح ناكف « نأ الإ وأ
 ثيدحلا « ركبلاب ركبلا : اليبس نمل هللا لعج دق « ىنع اوذخ » ملسو هيلع هللا ىلص
 ذإ « ًاخسن ال « هل ًاريسفتو ًانايب ةبآلا « ىنازلاو ةينازلا » : ىلاعت هلوق اذكو
 نكل و « خسنلا مسا هيلع قلطي ال ةياغلاب تقوملا نأ لوصألا ى ررقملا نم
 هان رك ذ امك ًاضيأ ريسفتلا نايب ىلع خسنلا قلطي دق نيعباتلاو ةباحصلا نم فلفملا

 ًاضيأ ةيناثلا ةيآلا ىف ًاربتعم « اليبس نمل هللا لعجيوأ » : هلوق انلعج ولو . ةمدقملا نف
 لاقملا ىرج كلذل داهشتسالا مكح اهنم فذح امك ىلوألاب ءافتكا اهنم فذح هنأالإ

 : ىرشخمزلا لاق و . ةياغ ىلإ ًاتقوم لب ًاخوسنم اهنم “ىش نكي مل و « نيتيالا ىف
 « ةنسلا و باتكلاب امولعم هنوكل دحلا ركذ كرتي نأب ةخوسنم ريغ نوكت نأ زوجب
 نييلع ىرج ام لثم نع نمل ةنايص نددحب نأ دعب تويبلا ىن نهكاسمإب یصوی و
 نه هللا لعجي وأ » : هلوقو . لاجرلل ضرعتلاو تويبلا نم جورحللا ببسب

 هنأل « دحلا وه ليبسلا : ليق و « حافسلا نع هب نينغتسي ىذلا حاكنلا وه « اليبس

 .( "هه : ۱ ) تقولا كلذ ًاعورشم نكي م

 هجرخأ ىذلا حيحصلا ثيدحلاب ًاديؤم هنوكل حيحصلا وه ىناثلا اذه : تلق
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 دق « ىع اوذخ » ًاعوفرم تماصلا نب ةدابع نع دمحأ و < ىعفاشلا و < لسم

 ركبلاب ركبلا و « ةراجحلاب مجر و « ةئام دلج بيثلاب بيثلا : اليبس نه هللا لعج
 . « ةلس ينو ةئام دلج

 نيب و ٠ بيرغتلا و دلحلا نيب عمجلا ىلع ةدابع ثيدحب جتحانم ىلع درلا
 هلوقب ىنلاو دلحلاو «مجرلاو دلحلا نيب عمجلا نم هيف ام خسن مث : مجرلاو دلحلا

 « ةدلج ةئام اهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلا و ةينازلا » : رونلا ةروس ىف ىلاعت

 تلزن تناك ول اهنآل « نقيتملا وه لب « رونلا ةيآ ىلع ثيدحلا مدقت رهاظلا نإف

 امل و « اليبس نه هللا لعج دق « ىنع اوذخ و : هلوق ىلع ًامدقتم ليبسلا ناكل

 هللا باتك ىف ىلتي امم تناكو « مجرلا ةيآ تلزن مث « ىنع اوذخ : لوقي نأ حص

 ثيدح ىف ليلد الف ؛ نيركبلل رونلا ةيآ ةصصخ# اهمكح ىب و اهتوالت تخسنف
 مجرلا و دلا نيب وأ ٠ ركبلل ىننلاو دلحلا نيب عمها ىلع هب جتحا نمل ةدابع
 نأ دعبي الو . اهيلع ًامدقتم رونلا ةبآب ًاخوسنم ةدابع ثيدح نوكل . بيثل
 . الصفنم صيصختلا مزلي الف « ًاعم اتلزن انوكت

 « نييلع دحلا ءارجإ دعب تاينازلا قح ىن سبحلا مكح ءاقبب ليق ولو
 لاجرال نضرعتي ال و تويبلا نم نجرخي الف «نبيلع ىرج ام لثم نع نه ةنايص
 دعب حاکنلابو <« هلوزن لبق دحلاب ًارسفم ليبسلا ناكف « نجورتي وأ نوم یک
 دعبو « هيلع ىرجيف دحلا لأني نأ ىلإ سبحلاب رمأ هللا نإ : لاقي وأ . هلوزت
 : لصألا ىف لاق « ةيادملا ىن امك « دحلا هيلع ماقي ىتح قاب مكحلا اذه دحلا لوزن
 ءادهشلل ةيناثلا مكح ءاقبب و ؛ دوهشلا ةلادع نع ىأ لئسي ىح مك اجلا هسحي
 نوعفري مهنأب اه ديدهتو اهفينعت و اهمذ ءاذيإلاب داري نأ ىنعمب اههرس ىلع نيعلطملا
 ىلإ عفرلا نع مهضارعإ اههتبوت دعب مهضارعإب و ؛ ابوتي ملول مامإلا ىلإ كلذ
 ءاقبب سابع نبا لوق ريظن كلذ ناك و < باوصلا نع ًاديعب نكي مل : مامإلا
 : ىلاعت هلوق نأ نسبا نع ىور و . مهفاف < مالتحالا قح ىف ءاملا نم ءاملا مكح
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 يب سس سس اا
 نم ةشحافلا نيتأي ىتاللا و » : ىلاعت هلوق لبق تلزن « مكنم اهنايتأي ناذللا و ,
 مث « ًاعيمج امل ًادح ىذألا ناكف « هدعب ةوالتلا ف عضوت نأ رمأ مث « مكئاسن
 -: ىلاعت هلوق نأل « ديعب و فيعض ىرت اك وهو . ىذألا عم ةأرملل سبحلا

 . یف روكذم مدقتم رهظم نم هل دب ال ريمض ىلع لمتشم « مكنم اهئايتأي ناذللا و ,
 ناذللا و » : ىلاعت هلوق ىف سيل و « بطاخلا دنع مولعم دوهعم وأ « باطلا
 ًاريمض نوكي نأ بجوف ؛ ةشحافلا دارملا نأ ىلع لاحلا نم ةلالد « مكنم اهناينأي

 باطلا رهاظ هيضتقي ىذلاف « ةيآلا لوأ ىف اهركذ مدقت ىلا ةشحافلا ىلإ ًاعجار
 ا . ظفللا بيترت ىلع نيتبآلا یناعم بيترت نوكي نأ

 ةعبرأ نييلع اودهشتساف » : هلوق لد : ةلئسم : مامإلا ىلإ دودحلا نإ

 وه امنإ داهشتس الا ةجاح نإف < جاوزألا نود مامإلا ىلإ دودحلا نأ ىلع « مكنم

 اهيلع هماقأل هتجوز ىلع دبملا ةماقإ جوزلل زاج ولو < مامإلا دنع انزلا تابثإل
 نآ رقلا نايب ىف خيشلا هلاق . دوهشلا ىلإ ةجاح هل نكي مل « ةشحافلا .ىلع اهأر اذإ

 حلا يقي نأ هل له ىلوملا ىف اوفلتخا و . ةماعلا و « ةفينح ىبأ لوق وه و . هل

 هديوي و . ال : ةفيئح وبأ لاق و « معن : ةماعلا تلاقف ؟ هتمأ و هدبع' ىلع

 ةباحصلا نم لجر هللا دبع وبأ ناك : لاق راسي نب ملسم نع ىواحطلا هاور ام

 ظفاحلا هركذ « ناطلسلا ىلإ ةعمحلا و « ْئفلاو « دودحلاو « ةاكزلا » : لوقب

 هدنسب مزح نبا هجرخأ و .. هتدعاق ىلع نسح وأ حبحص وه و « ىرابلا حتف ىف
 رمع نبا ناكو : دازو . اهب حاصل ةلع هل ناک ولو « 'ىشب هلعي ملو « لحما ىف

 هل معن ال : ىواحطلا لاق . هنع اوذخف ملاع وه : لاق « هنع ذخأن نأ انرمأي

 ةباحصلا نم ًاسفن رشع انثإ هفلاخ لب : لاقف مزح نبا هبقعت و . ةباحصلا نم ًافلاخم

 : داتقلا طرخ هتابثإ نودف الوق ةفلاخلا هب دارأ نإ ::تلق . ( ىرابلا حتف ) ىبتنا

 ديوأتف مامإلا نود مهيلاوم ىلع دودحلا اوماقأ مهنأب المع ةفلاخلا هب دارأ نإو

 ماقإ ركذ هنأ شمعألا نع ىور دق و « مامإلا ةهج نم كلذب نينوذأم اوناك مهنأ

 ( صاصخللا هلاق ) « اوناك ثيح ءارمأ مه » : لاقف ماشلاب ًادح دوعسم نبا
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 ًارحرذانلا ناك نإو « كلذ ىف لوق هل ررقتي مل ًادبع رذانلا ناك نإ هنإف ؛ هلاح

 هدلو ديري امنإ أرملا نإ  ملعا هللا و  هانعم امنإ و : نارمع ةأرما رذن ىنعم

 هب ًاسنأ دلولا ةأرملا هذه تبلطف « ةرزاوملا و « ىلستلا و « راصبتسالا و « هب سنألل

 « هيف كورتم سنألا نم اهظح نأ ترذن هب اهيلع ىلاعت هللا نم الف « هيلإ ًانوكسو
 هب تدارأ و . راربألا نم رارحألا رذن اذه و . فوقوم ىلاعت هللا ةمدخ ىلع وه و

 ليلد ةيالاف : لاق . ىبتنا ىنم هلبقتف اهلاغشأ و ايندلا قر نم ًاررع ىتهج نم ًاررحب

 ىلع مهعاجإ ليلدب « ضوع هب قلعتيال دقع لك و لمحلا ىف رذنلا زاوج ىلع
 . )ر ١ : 1١١ ) ىبتنا هلثم رذنلا و « هيف قتعلا ذوفن

 طاقسإلا رذن نم كلذ ناكف : تلق : باجمإلا رذنو طاقسالا رذن نب قرفلا

 امنإ و ؛ مألا كلذك و « هدلو ىلع باجيإلا كلمبال بألا نإف « باجيإلا رذن نمال

 رذنلا ةحصب لوقلاب سأب الف اذه ىلع و . اهوح و ةمدخللا ىن اهقح طاقسإ ناكلمي

 هتمدخ نأ ىنعمب ال « دجسملا ةمدخنيب و هنيب ةيلختلا ىنعمب دجسملل ًامداخ دلولا لعجب
 هللا ةدابع لع هدلو يقي ناب رثدلاك نوكيف « رثا اذ دلولا لع آديجاو ريصت

 رذنلا اذه لثم و « نيدلا مولع و هقفلا و ثيدحلا و نآرقلا هملعي و « هتعاطو

 . لمأتيلف « اذه اذكف ‹ صاصحلا مالك ىف مدقت امك « انتعيرش ىف حيحص

 ناضمر راهن ىف اهجوزل ةعواطملا نع ةرافكلا طوقس ىلع ةيآلاب ةيعفاشلا لالدتسا در
 راهن ىف ةعواطملا نأ ىلع ليلدلا : ةيعفاشلا ضعب لاق : ىبرعلا نبا لاق :أطولا ىلع

 سيل و » : ىلاعت هلوق اهيلع ةرافكلا بوجو ىف هيواستال أطولا ىلع اهجوزل ناضمر

 دبع ىضاقلا ةلفغ و هتلفغل ًابجع و : ىلرعلا نبا ىضاقلا لاق . « ىثالاك ركذلا

 و ( )١ انلبق نم عرش نع ربخ اذه و « هيف هجاح و هيلع ملكت نيح هنع باهولا

 - <« ىلاعت هللا مالك نم ناک ول و « نارمع ةأرمإ مالك نم هنوك ريدقت ىلع ىأ ( ) ١
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 . ةضراعملا نم هللا دبع ىبأ لوق 5

 , لاب تكلم ام لع دولا اودی ملس و هيلع هللا لص هلوق امأ و

 نإ ليم فلوت NE E ودنا و« قيل ىف سافر

 ا و داو تنز اذإ» : ٍملسو هيلع

 . هلوق و « اىيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » : ىلاعت هلوق ريظن لوألاف
 ىلإ هعفر عاجإلاب هانعم و « ةدلج ةئام |هنم دحاو لك اودلجاف ىنازلا و ةينازلا »

 دودحلا هذه ةماقإ نأ عيمجلا قافتاب تبث دقف « اذه اذكف « دحلا ةماقإل مامإلا

 ؛ ديبعلا و رارحألا نيب تايآلا قرفت مل و « مامإلا ىلإ ضوفم رارحألا ىلع

 ىلع دودحلا ةماقإب نوبطاخلا مه ةمثألا و « ًاعيمج مهيف مكحلا نوكي نأ بجوف

 اهجيوزتو هتمأ بيدأت كلمب ديسلا نأب مهليلعت و . ىلاوملا نود ديبعلا و رارحألا
 بيدأت كلمي هنإف ء بألاب ضوقنم « ناطلسلاك اهيلع دحلا ةماقإ كلف

 هتجوز بيدأت كلمي جوزلاو « اهبهيلع دحلا ةماقإ كلمي الو اهجيوزتو هتنبو هنبا
 . اهيلع ذحلا ةماقإ كلمبالو

 : هلوق كلذ ىلع لدي « قيقحلا دحلا نود ريزعتلا ىلع لومحف ىناثلا امأ و
 دودخلا هتك ولم دلج ىلوملا نإ » : هريغ و دوعسم نبا لوق و . « اهيلع برثي ال »

 دهشيل و » : ىلاعت هلوقل « سانلا ةرضحب نوكي نأ دحلا نأش نمو «(«هتيب ی
 الو » : لاق الف « ليكنتلا و رجزلا ىف با نوكيا « نينماوملا نم ةفئاط |هباذع
 لكال و ًادح دلج لك سيل هنإف « ريزعتلا دارأ هنأ ىلع كلذ لد « الع برای

 ةدهع انيضق دقف اهانرزع اذإف « ريزعتلا هجو ىلع نوكي دق لب ؛ ًايقيقح ًادلج دح
 ةباحصلا نم ةعاج دنع ةخوسنم ةيآلا نإ : لاقي ال . ءالعإلا ىن طسبلا و . ربخلا

 « مكنم ةعبرأ نبيلع اودهشتساف » : هلوقب لالدتسالا حصي الف « رم اك نيعباتلا و
 ًاعاجإ خوسنمب سيل داهشتسالا رمأ نإ : لوقن انأل « مامإلا ىلإ دودحلا نوك ىلع

TA 
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 رک ذ ام عيمج خسنو :صاصحلا لاق :ةلئسم :انزلا ف ءادهش ةعبرأ طا رتشا
 ام الإ ( ًاضيأ ما ناب لع عملا نوقلطي نيذلا روهمحلا ىأر ىلع ) ةبآلا ىف
 خسن ىذلا ديلا ىف قاب دوهشلا ددع رابتعا نإف « دوهش ةعبرأ داهشتسا نم ركذ

 : ىلاعت هلوق ىف كلذ نيب دق و - مجرلا و دلحلا وه و - نالوألا نادحلا هب
 لاقو « ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تنصحملا نومرب نيذلاو ,

 دنع كئلوأف ءادهشلاب اوتأي مل ذإف « ءادهش ةعبرأب هيلع اًؤاج الول » : ىلاعت
 داهشتسالا خسني مل و ددعلا رابتعا خسني ملف ( رونلا ةروس ) « نوبذاكلا مه هللا

 نأل « يلع دحلا ةماقإل نيينازلا ىلإ رظنلا و دوهشلا راضحإ بجوي اذه و . ًاضيأ
 كلذ لدف ؛ رظنلا دمعتي الإ نوكي ال كلذ و انزلا ىلع داهشتسالاب رمأ ىلاعت هللا
 . ىهتنا هتداهش طقسي ال اهيلع دحلا ةماقإل نيينازلا ىلإ رظنلا دمعت نأ ىلع

 لاجر نم ةعبرأ اودهشتسا : ىبعملاف ا ا ددعل مسا ةعبرأ ظفلو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةنسلا تضم » : ىرهزلا لاق . مهرارحأو نينمؤملا

 : ىرهظملا لاق . « دودحلا ىف ءاسنلا ةداهش لبقت ال نأ هدعب نيتفيلحلاو اسو
 ىف طرتشي :' ىنغملا ىف قفوملا لاق و . ًاعاجإ ءاسنلا. ةداهش دودحلا ىف زوجيالف

 لوقل. « ملعلا لهأن يب هيف فالخ ال عاجإ اذه و « ةعبرأ اونوكي نأ انزلا دوهش
 ةعبرأب اوتأي ل مث » : هلوق و « « مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف » : ىلاعت هلل

 ةدابع نب دعس لاق و . « ءادهش ةعبرأب هيلع اًاج الول » : لاق و « « ءادهش
 هلهمأ الجر ىتأرما عم تدجو ول تيأرأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ء كلام هاور .« معن : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ؟ ءادهش ةعبرأب ىنآ ىتح

 هللا ىلص ىنلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ سابع نا نعو ) دؤادوبأو

 ىف دح وأ ةنيبلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لاقف « ءا نب كيرشب مسو هيلع

 ىضر سنأ ثيدح نم ىلعي وبأ هاور و « ىراخبلا هاور ثيدححلا « كره
 : قازرلا دبع ىور و . « كرهظ ىت دح وأ دوهش ةعبرأ » : هيف لاقف هنع هلل
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق بش خب ورع نچ جيرج نا"
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 < ىلع دحاو ال و .نينثا ال و ةثالث ةداهش لبقت ال نأ هلوسر و هللا ءاضق و
 يوت مهم نيملسملل نيبتي یح أدبأ ةداهش مه لبقت ال و « ةدلج نينامث نودلجم و

 نإ كلذ انرضي ال و « عاطقنالاب هلعأ و مزح نبا هجرخأ . « حالصإو حوُضن
 ,ديأو . كلذك بيعش نب ورمع و « ةلضافلا نورقلا لهأ نم ةقث لسرملا ناك

 :: ةالغألا قا ظسلا +....ةاشتقم ذنب نمو ةافلقلاو ةياحصلا لع

 لمن ال و. + لاج ءال ةداهش هيف لبقت ال و.« مهلك الاجر اونوكي نأ و

 , ناتأرما و لاجر ةثالث هيف لبقي هنأ داح و ءاطع نع یو, ًائيش الإ ًافالخ هيف
 ىضتقي و « نيركذملا ددعلا مسا ةعبرألا ظفل نأل « هيلع لوعيال ذوذش وه و

 ىنتكي ال ءاسن مهضعب ناك اذإ هعبرألا نأ ىف فالخالاو ؛ ةعبرأب هيف ىنتكي نأ

 نيتداهش ىف نأل و . صنلا فالخ اذه و « ةسمخ ئيزجي ام لقأ نأ و « ةعبرألاب
 امادحإ ركذتف اه ادحإ لضت نأ » : ىلاعت هللا لاق نهيلإ لالضلا قرطتل ةهبش
 نزلا تيفو نع تس ةارلا تألو و تايغلاب اردت هردخلا و 6 + ىرعألا
 ؛ ىتأيس امك هنم دب ال و « ئربلا ىف ءاشرلا و ةلحكملا ىف ليملاك اف بہب هتأر اهنأب
 . ( مهفاف نيئايحل ةنايص هيف نهتداهش ن د رف

 الإ ًافالخ هيف ملعن ال « ديبعلا ةداهش هيف لبقت الف ةيرحلا ثلاثلا طرشلا و
 لدع هنأل و « صوصنلا مومعل « روث ىلأ لوق وه و « دمحأ نع تيكح ةياور
 نوكيف « قوقيلا رئاس ىف هتداهش ىف فلتخم هنأ انل و . هتداهش لبقتف ؛ سم ركذ
 دهاشلا نأل و ) تاهبشلاب أردني هنأل « دحلا ى هتداهش لوبق نم عنمت ةهبش كلذ

 “ هريغ نع الضف هسفن ىلع دبعلل ةيالو ال و « ةيالولا لهأ نم نوكي نأ دب ال
 . ( مهفاف هلوق ىلع ءاضقلا ىنتبي ادهاش حلصي الف

 ؛ نيملسم اونوكي نأ سماحلا . اهطارتشا ىن فالخ ال و ةلادعلا عبارلاو
 ىورامو) ىبذ وأ ملسم ىلع تناك ءاوس ؛ هيف ةمذلا لهأ ةداهش لع

 نم ةعبرأ ةداهشب اينز دوهلا نم ةأرما و الجر مجر مس و هيلع هللا ىلص هنا
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 ةيواعم لوق اذه و « رئبلا ىف ءاشرلا و ةلحكملا ىف دورملاك اهجرف ىن هركذ انيأر
 ام ليلدب ر ىأرلا باعصأ و « رذنملا نبا و « ىعفاشلا و « ىرهزلا و « نايفس نا
 ءاج :لوقي هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع هنع تكسو هننس ین دئادوبأ هاور

 ًامارح ةأرما باصأ هنأ هسفن ىلع دهشف مس و هيلع هللا ىلص هللا ىبن ىلإ ىملسألا

 ىف لبقأف « ملسو هيلع هللا لص ىنلا هنع ضرعي كلذ لك - تارم عبرأ

 ؟ اهنم كلذ ىف كلنم كلذ باغ ىح : لاق « معن : لاق ؟ اهتكنأ : لاقف « ةسماخللا
 « معن : لاق ؟ رثبلا ىف ءاشرلا و ةلحكملا ىن دورملا بيغي امك : لاق « معن : لاق

 الالح هتأرما نم لجرلا ىتأي ام ًامارح اهنم تيتأ : لاق ؟ انزلا ام ىردت له : لاق

 مهفصو نم دب الف « دحل بجومب سيل امع هب ربعي دق انزلا نآلو . ( ثيدحلا
 . ةهبشلا لوارتل هايإ

 ةعبرأ ءاج نإ و « ًاعم دحاو سلجم ىف مهلك ةعبرألا دوهشلا ىج عباسلا
 5 ا دنع ارم لايت كارل دسار العن قا او دعب اجار فقر

 ىف اوعمتجي مل مهنأل ؛ ةفذق مهف نيقرفتم اوءاج نإ : ةفينح وبأ و كلام لاقو

 لوقل « كلذ طرتشي ال : رذنملا نبا و ىعفاشلا لاق و « مهتداهش لبقت ملف ميج
 ء يلا الو ر سلجملا ركذي مل و « ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول » : ىلاعت هللا
 ةلادعلا ركذت مل اذهل و « اهلك طورشلل ةيآلا ضرعتت مل : انلق . ( نيعمتجم
 دنع اودهش ًاعفان و « دبعم نب لبش و « ةركب ابأ نأ تبث دق و . انزلا ةفصو
 1 ريغ سلجلا ناك ول و . ةثالثلا دحف ؛ دايز دهشي مل و ةريغملا ىلع رم
 ةثالث دهشول هنألو « رخخآ سلجم ىف عبارب اولمكي نأ زاوحلل « مه دحي نأ زي
 سلجملا طارتشا الول و « ( ًاقافتا ) هتداهش لبقت م ريس ارك رارعوم

 . ینا مہ ةداهش ت

 نوكي نأ نم ولخي ال « مه ودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي ل مث » : هلوق نألو



 € Mm نآ رقلا ماكحأا

 هب لمكي نم وأ ءادهش ةعبرأب هيف ىتأي نأ زوحي الإ نمز نم ام هنأل ء مه دح

 ىلوأف ديقم هنأ تبث اذإو . ًاضقانتانوكيف ؛ هب رومأملا مه دلج عنتميف ةعبرأ
 ةعبرأ نونوكي ال و « ةدحاولا لاخلا ةلارنمي هلك سلجملا نأل «سلجملا هب ديق ام

 ذاق ناك الوأ مهنم دحاو ءاج ولو < نيعمتجم. مك احلا سلجم ىف اوءاج اذإالإ

 ىضتقاف « ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تنصحملا نومري نيذلا و » : ىلاعت هلوق رهاظب
 ‹ فذقلا وأ ةداهشلا دعب كسفنب تئإ : هل لاقي هنأل « هريغ ةعبرألا نوكي نأ
 نونوكي الف ؛ عبارلا و ثلاثلا و ىناثلا كلذكف لوألا مكح كلذ ناك اذإو
 نإ : قفوملا لوق امأو . مهلك ةفذق مهف الإو نيعمتجم ةعبرأ اوءاج اذإالإ ءادهش
 مكحلا سلجم ىف اوءاج لب « عونمف ةريغملا ةصق ىف دحاو دعب ًادحاو اوءاج دوهشلا
 ءالعإلا ىف هانققح امك « دحاو دعب ًادحاو ةداهشلل اومدقت امنإو « نيعمتجم

 : هماكحأ ىف هللا همحر ىبرعلا نبا لاق : ةسايس وه لب دحن بيرغتلا سيل .

 : داح و ةفينح وبأ لاق و « دمحأ و ىعفاشلا لاق هب و « برغي و دلج ركبلا
 ةينازلا » : ىلاعت هلوقب اجتحاو « ًاريزعت مكاحلا هاري نأ الإ ًادح ىننلاب ىضقي ال

 ىلع ةدايزلا و « ًابيرغت ركذي مل و « ةدلج ةئام اهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو
 عضوم ريغ ىف هائيب <« خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ لسن ال : انلق . خسن صنلا
 دحاولا رب زوج صنلا ىلع ةدايزلا نإ : لقن حل : قملق . ( 6 : ١ ) ىبهنا
 |صنلاب تبث اف « ًدطرش وأ آنك ر عطاقلا ىلع هب دازبالف ؛ نظلا ةجرد ىن تناك اذإ
 ا را نفس را ااو نركب ذحاولا ريغ تی امو ۾ طرف وأ اکر نركب
 هنإف « ان ريغ ىلع ةيزم انل و . ًاضيأ اندنع هب لومعم ربخلاف « ماقملا هاضتقا امسح
 < لوقعم ريغ وه و « اهنيب ةيوستلا و ىنظلا ىلع ىعطقلا فقوت مهلوق ىلع مزاي
 . 4۸: ١ ) ًاصخلم ىرابلا ضيف ىف اذك
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 ءاملا ىلع حصي ال ربح ةنيبلا متددر دق :
 درب انم لاق نم ىردأ ال و « مالكلا اذه ىنعم مهفأ مل : تلق . ىهتنا بارتلاو
 نيا و للا شا نإ تلات باوجو :: لاق ؟ بارلا و ءاملا لع ةنيلا
 . لزنأ دق ناك یلاعت هللا نأ مدقت دق : تلق . هيلع ةدايز وه و « مجرلا ركذي ملو
 « رتاوتملا ريح ىف وهف « عاجإلاب قاب مكحلاو هتوالت تخسن مث باتكلا ی مجرلا
 ىلاعتو هناحبس هللا نإ : عبار باوجو : لاق . باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجيو
 نصحملا نيب قرفلا هنع هللا ىضر رمع ركذ : انلق . ةيرحلا الو ناصحإلا رك ذي م
 [عاجإ ناكف ؛ دحأ هركني ملو « ةباحصلا نم رضحمب هتبطخ ىف نصح ريغو
 تبث دق مجرلا نأب ىبرعلا نبا فرتعا دق و . مهفاف ٠ باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجي
 .هريغو نصحملا نيب قرفلا رئاوتملا اذه ىو . ىهتا رتاوتم رخ
 ‹« ثيدحلا مومعب اوقلعت ثيح هريغو ىعفاشلل افالخ برغتال ةأرملا :لاق
 جورحلا نم رصقلاو . ظفحلاو ةنايصلا نم جاتحت ةأرملا نإف . هصخي ىنعملاو
 اذه : تلق .. ىلا لجرلا هيلإ جاتي ال ام ةفعلاب نابهذي نيذلا زربتلاو
 مث ةأرما دلج هنع هللا ىضر ناثع نأ ىعفاشللو . ىأرلاب صنلل صيصخت
 ةبيش ىلأ نبا هاور . اهيلإ هافن « ريخ ىلإ ىرهملا : هل لاقي هل ىلوم عم اهب لسرأ
 . ۳۴۳۲ : ۳ ىعليز ) هركذف هنع ناهع ىلوم راسي نبا نع ةريغم نع ريرج نع

 راثآلا باتک ىف نسحلا نب دمحم و هفنصم ىف قازرلا دبع هاور ام انل و
 هللا دبع لاق :لاق ىعخنلا ميها ربإ نع ناهلس نب داح نع ةفيح وبأ انربخأ :الاق
 ٠ لاق . « ةنس نايفني و ةثام نادلجي » : لاق ركبلاب ىزي ركبلا ىف دوعسم نبا
 . « ةنتف ىننلاب ىنك» : لاق ىعخنلا مهاربإ نع ناهلس ىبأ نب داح نع ةفينحو بأ ان ربخأ : سيلا نب دمحم ىورو . ىهتا « ايفني نأ ةئثفلا نم اهبسح و : ىلع لاقو
 . (هسفن ىوتف نم ةرم ىعخنلا هركذ دوعسم نباو ىلع لوق هنأ رم دقو : تلق )
 رمع برغ : لاق بيسملا نبا نع ىرهزلا نع رمعم انربخأ :قازرلا دبع ىورو
 : رع لاقف « رصنتف لقرهب قحلف « ربيخ ىلإ بارشلا ىل فلخ نب ةيمأ نبا ةعيبر
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 ىف ًادحأ برغأ ال هانعم سيل و . ( ۳۳ : ۳ ) ىبتنا «املسم هدعب برغأ الو
 معي لب ٠ هدحو بارشلا ىف بيرغتلا ىلع روصقمب سيل دادترالا نإف « بارشلا
 ىأر ىلإ لوكوم ريزعت وه امإ و ؛ دحب سيل بيرغتلا نأ تبثف « بيرغت لك

 . ًادبأ هک رت ىلع هنع هللا ىضر رمع مزعي مل ًادح ناك ول و . مامإلا

 ربللا مومعب لوقي ثيح ىعفاشلل ًافالخ « برغي ال دبعلا : ىبرعلا نبا لاق
 تنز نإ مث « اهدلجيلف مكدحأ ةمأ تنز اذإ » : راس و هيلع هللا یلص هلوق هصخي و

 دلخلا ركذ رركف «ريفضب ولو اهعبيلف - ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىن لاق مث  اهدلجيلف

 ةجاح ال : انلق . یہتا هركذ وأ هرركل ًابجاو ناكول و « بيرغتلا ركذي مو

 : هلوق ىف و « ىننت و دلجن ركبلا » : هلوق ىف هركذ دق و « ةرم لك ركذلا ىلإ

 رهاظب سانلا دعسأف ةلمحلاب و . « ماع بيرغت و ةئام دلج ركبلاب ركبلا »
 . ىلاعت هللا اهمحر ةفينح وبأ مامإلا هانعمب و « ىعفاشلا مامإلا ثيدحلا

 - هلوق ىلإ  ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امتإ » : ىلاعت هلوق

 « املأ ًاباذع مه اندتعأ .

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عمجأ » : : ةداتق لاق :ىوغبلا لاق

 .« لهاج وهف هللا ىصع نم لك و « نكي مل وأ ناك ًادمع ةلاهج ةيصعم لك نأ ىلع
 مهنإ : ىتعملاف . ( ۷ : ۲ ىرهظملا ) ةيلاعلا ىبأ نع ريرج نبا جرخأ اذكو
 ًادانع و ًادوحج ءوسلا لمعي رفاكلاو « نيدحاج ريغ نوملسم مهو ءوسلا نولمعي
 دنع هللا باذع نع الوهذ و ةلاهج الإ ىصاعملا هنع ردصي الف نمؤملا فالحب
 ' بيرق نم نوبوتي مث : : ىلاعت هلؤق . دصق ريغ نم أطخ وأ « سفنلا ناروث
 ‹ باذعلا ةكئالم ةنياعم و توملا روضح لبق هتايح ىف هب دارملا نأ حبحصلا
 مهدحأ رضح اذإ ىح » : ىلاعت هلوق هيلع لديو . كاحضلاو ةمركع لاق اذك

 .« رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ » : مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقو « توما
 کالا و « نابح نباو « هجام نبا و « ىذمرتلاو ءدمحأ هاور
 كنب . * ر لیلا را
 . ( 48 : ۲ ىرهظملا ) حيحص تي و . رم نب
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 نم سأبلا ناميإ لوبق ىن فلتخا دقو : سأيلا ةبوت لوبق یف فلتخا

 : هلصاح ليوط مالك ىف دهازلا مامإلا هلصفو « ىصاعلا نم سأيلا ةبوتو « رفاكلا
 اوأر امل مهنايإ مهعفني كي ملف : »ت هلوقل ) عاجإلاب لوبقم ريغ سأبلا ناميإ نإ
 الضف ناكو هناعإ فرشل لبق ءاش نإ « ىلاعت هللا ةيشم ىن سأيلا ةبوت و ( انسأب

 الإ نمؤم نم ام و . الدع ناكو « هريخأت و هريصقتل لبقي مل ءاش نإو « هنم
 رفكلا نع بوتي و الإ رفاك نم ام هنأ اك « ىصاعملا نع سأيلأ دنع بوتيو

 انلطبأ ناسارخ لهأ هيلإ بهذ امك لبقت مل : انلق نإ سأيلا ةبوت و . سأبلا تقو

 ىلوألا و « رارطضالا و رايتخالا ةلاح انيوس لبقي : انلق نإ و « ناميإلا ةمرح

 م . © 144 ىدمسألا ى الك , انلق اك + يلام هللا ةيقمب قياعتلا وه

 . هعجا ريلف ءاش نم « نوعرف ناميإ لوبق مدع ةلئسم هيلع عرف

 ۳ الإ نهومتیتآ ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو » : ىلاعت هلوق

 « ةنبيبم ةشحافب ندأي

 « انزلا وه : ىدسلا و ةبالق وبأ و نسحلا لاق : ةزشانلا نم علخلا زاوج
 « كاحضلا و سابع نبا لاق و . ةبير ىلع اهنم علطا اذإ ةيدفلا هل لحن امتإ هنإ و

 ف انيب دق و . ةيدفلا اهنم ذخأي نأ هل لح تزرشن اذإف « زوشنلا ىه : ةداتقو
 . ( 158 : ۲) صاصجل ماكحألا نم ىبتنا . هماكحأ و علعللا رمأ ةرقبلا ةروس
 انزلا وه : نسحلا لاق و « زوشنلا ىه : ةداتق و دوعسم نبا لاق : ىرهظملا ف و

 : ءاطع لاق و . علحللا اهلئسي نأ جوزلل لح تنز وأ تزرشن اذإ ةأرملا نإ : ىنعي

 ‹ اهجرخأ و اهيلإ قاس ام اهنم ذخأ ةشحاف هتأرما تباصأ اذإ لجرلا ناك
 .( 6٠ : ۲ ) دودحلاب كلذ

 ًاراطنق نه ادحإ متينآ و جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإ و : ىلاعت هلرق
 ةبآلا « ًائيش هنم اوذخأت الف

 ؛« ةشحاف الو اهلبق نم زوشن ريغ نم ىرخأ ناكم جوز لادم وج
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 ى فلتخا دقو :ًاعامجإ هيف ىلاغيأل نأ بحتسيو رهملا رثكأل ردقتال
 E O يوم جرا ام هلقأو راطنقلا قدم
 هنأ رهظي انهه نمو . ؛نيتأمو افلا و : لاق « ًاراطنق نهادحإ متينآ » : مسو

 ىلع ةأرما تلدتسا اذهب و . عاجإلا دقعنا هيلع و « قادصلا رثكأل ريدقتال
 لك » : رم لاقف هنع هللا ىضر رم اهنم عنم نيح رهملا ىن ةالاغملا زاوج

 نب رمع لاق . هيف ىلاغي ال نأ ًاعاجإ بحتسملاو . « تاردخملا ىتح رمع نم هقفأ
 تناك ول اهنإف « ءاسنلا تاقدص ىف اولاغت ال الأ » : هنع هللا ىضر باطلا

 «ِلس و هيلع هللا ىلص هللا ىن اهب مكالوأ ناكل هللا دنع ىوقت و ايندلا ىف ةمركم

 ًائيش حكنأ الو هئاسن نم ایش حكن لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تملع ام

 ‹ ةعبرألا ننسلا باحصأ و « دمحأ هاور . « ةيقوأ رشع ىنثا نم رثكأ ىلع هتانب نم

 نسح ثيدح : ىذمرتلا لاق و ) . ( ه١ : ۲ ) ىرهظملا ىن اذك « ىعرادلا و

 ىلع ةأرما قادص ىف لجر داز ام نفرعأ الف » : ىلعي وبأ هيف و داز و . ( حيح

 مكتيهن تنك ىنإ « سانلا اهيأ : لاقف ربملا بكرو عجر مث < رد هلام عسزأ

 هلام نم ىطعي نأ ءاش نف « مهرد ةئام عبرأ ىلع نهتاقدص ىف ءاسنلا اوديزت نأ

 « لعفيلف هسفن تباط نمف » : لاق هنظأو : ىلعيوبأ لاق « بحأ ام
 ىلاطخللاو هحيحص یف نابح نبا یورو . ( ١ : ٤١۷ ريثك نبال ) یوق ديج هدانسإ

 رشا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : : لاق (منع هللا ىضر سابع نبا نع
 ١ .( ه١ : ۲ ىرهظملا ) نادم نرمي ءاسنلا

 تا ع یف دوال فك وا هلرق

 وه ءاضفإلا 01 ركذ : صاصخللا لاق :ةولحلاب رهملا بوجو دكأتي
 ناك اذإف « ةغللا نم هيكح اف ةجح ءارفلا لوقو «لوخد عقي مل نإو ةولخلا
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 وللا د انيك اهنم ذخأي نأ ةيالا تعنم دقف ةولحللا ىلع عقي ءاضفإلا مسا

 دافأ دق « جون ناكم جور لادبتسا متدرأ نإو » : ىلاعت هلوق نأل < قالطلا و

 ش . قالطلا و ةقرفلا

 هنأ ىلاعت ربخأف :هنم زوشنلا ناكاذإ اهاطعأ امن ىش ذخأ جوزلل زوج ال

 ىلإ لوصولا وه و - ضعب ىلإ مهضعب ءاضفإ عم اهاطعأ ام “ىش ذخأ هل زئاج ريغ
 ةيآلا هذه رهاظف - اهيلإ لوصولا نم هايإ اهنيكمت و هل كلذ اهذب و أطولا ناكم
 : ىلاعت هلوق نأل « هلبق نم زوشنلا ناك اذإ اهاطعأ امم “ىش ذخأ جوزلا عنمت .

 < ةقرفلل ديرملا وه جوزلا نأ ىلع لدي « جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإ و »
 ءاه رهم نم ًائيش ذخأي نأ هل هرکی هلبق نم ناك اذإ زوشنلا نإ : انباحصأ لاق كلذل و

 « ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ » : ىلاعت هلوقل « كلذ هل زئاجف اهلبق نم ناك اذإ و
 و . انزلا ىه : هريغ لاق و « زوشنلا ىه ةشحافلا نإ : سابع نبا نع ليقف

 . « هب تدتفا اف (هيلع حانج الف هللا دودح امقيال نأ متفخ نإف » : ىلاعت هلوقل
 تدتفاو « اهنم زوشنلا نوكي ىتلا لاخلا ىهو ىلوألا ريغ ىرخأ لاح ركذ هيف

 مكحب ةصوصخم نيلاحلا نم دحاو لكو ؛ كلت ريغ لاح هذهف « هنم ةأرملا امف

 . ( ١"ه ‹ ١4 : ؟) ًاصخلم صاصجلل نآ رقلا ماكحأ ىف اذك « ىرحألا نود

 : لاقف « انهه ةولحللا ىنعمب ءاضفإلا نوك هماكحأ ىن ىبرعلا نبا حجرو

 بوجو ىلع ليلد اذهو ؟ نهنيبو مكنيب ةولحللا تناك دقو هنوذخأت فيكو

 « ةولحللاب رهملا رقتسي نهادحإ : تاياور ثالث ثاذ ى كلاملو . ةولحلااب رهملا

 حصألاو . ءادهإلا تيب ىف ةولحللاب رقتسي ثلاثلا « أطولاب الإ رقتسي ال ىناثلاو

 . ( ١ : ٠١۳ ) ىهتنا فيعضف أطولا ىلع هفوقو امأ و ؛ ًاقلطم ةولحللاب هرارقتسا

 « ءاسنلا نم مک ءابآ حكناماوحكنتالوو» : ىلاعت هلرق

 نبا لاق : ةيش وأ كلم وأ جيوزتب بألا اهطو نم مرحت ىلع اوعمجأ
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 ةبش وأ كلم وأ جيوزرتب بألا اهنطو نم ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ دق : ريثك ,

 ىف اوفلتخا و : هيلإ رظنلا لح ال ايف رظنلاب ةرهاصملا ةمرح توبث ليلد

 تناك ول اهنم هيلإ رظنلا لحال امف رظن وأ « عامجلا نود ةوهشب اهرشاب نم

 ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو « كلذب ًاضيأ مرحت اهنأ دمحأ مامإلا نعف « ةيبنجأ

 ةليمج ءاضيب ةيراج ةيواعمل ىرتشا :لاق ةيواعم ىلوم ىصمحلا جيدخ ةمجرت ىف ‹

 معن :لوقيو اهعاتم ىلإ هب ىوبي لعجف بيضق هديبو ةدرجم هيلع اهلخدأف
 ةعيبر ىل عدا ءال :لاق مث «ةيواعم نب ديزب ىلإ اهب بهذأ عاتم هل ناكول عاتملا

 ةدرجم اهب تيتأ هذه نإ : لاق هيلع لحد الف  ًاهيقف ناكو - ىسرحلا ورمع نب

 لعفت ال : لاقف « ديز, ىلإ اهب ثعبأ نأ تدرأ ىنإ و « كاذو كاذ اهنم تيأرف
 ىل عدا : لاق مث . تيأر ام معن : لاق مث « هل حلصت ال اهنإف « نينموملا ريمأ اي

 كنود : لاقف  ةمدألا ديدش مدآ ناک و  هتوعدف « ىرازفلا ةدعسم نب هللا دبع

 هللا لوسر هبهو اذه ةدعسم نب هللا دبع ناك و : لاق . كدلو اهب ضيب هذه

 ةيواعم عم كلذ دعب ناك مث « هقتعأ مث « ةبرق ةمطاف هتنبال ماسو هيلع هللا یلص

 . ینا ( اع و ) هنع هللا یضر ىلع ىلع ) ۱ : ٤1۸ (.

 باجيإ ىف ملعلا لهأ فلتخا دقو : انزلاب ةرهاصملا ةمرح تبثأ نم ةجح

 نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس ىورف « انزلا أطوب تنبلا و مألا ميرحت
 هتأرما هيلع تمرح : هتأرما مأب ینز لجر ىف هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع

 ن ديعس لوق كلذك و . ةداتق و « نسحلا لوق وهو . ( حيحص دنس اذه و )

 و« ءاطعو « دهاجم و « هللا دبع نب ملس و « راسي نب ناملس و ٠ بيسملا
 رفزو « دمحمو . فسوي ىبأو « ةفينح ىنأو <« داح و « رماع و « مههاربإ

 ى هدعب وأ جورتلا لبق مألاأطو نيب اوقرفي مل و . ىعازاوألاو « ىروثلا و

 هنأرما مأب ىنزي لجرلا ىف سابع نبا نع ةمركع ىورو . تنبلا مرح باجيإ
 یورو . « هتأرما هيلع مرحت ملو « نيتمرح ىطخن » : : لاق اهب لخدي ام دعب
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 ' ناك هنأ ءاطع نع ىعازوألا ركذ و . « لالحلا مارحلا مرحب ال » : لزق هنأ هع

 دنع نكي مل تنبلا مرحي ال مألاب انزلا ىف ةمركع هاور ىذلا سابع نبا لوق لوأتي

 مارحلا مرحي ال » : هلوق ليوأت ىلإ جاتحا امل هدنع ًاتباث ناك ول هنأل « كلذك ءاطع

 . « لالحلا

 اهمأ مرحي ال : ىعفاشلاو «ثيللا و « كلامو « ةعيبرو « ىرهزلا لاقو

 : ىلاعت هلوق :لاقو ( ۱۳۴۷ : ۲ ) هماكحأ ىف صاصحلاا هركذ . انزلاب اهب الو

 اهنطو دق ةأرما حاكن ميرحت بجوأ دق « ءاسنلا نم مكءابآ حكن ام اوحكنت الو »

 مسا ةغللا لصأ ىف حاكنلا نأل ) ةقيقح هلوانتي مسالا ناك ذإ « هريغ وأ ًانزب هوبأ

 نع دربملا و «نييفوكلا نع بلعث نع بلعث مالغ رمح وبأ هلاق « نيئيشلا نيب عمجل

 اذإ و . ( هريغو ىشعألا لوقب هديأ و كلذ لبق صاصحلا هركذ « نييرصبلا
 « ةأرملا ميرحت باجيإ ىف اهتنبا وأ ةأرملا مأ أطو ىف هلثم تبث بألا أطو ق كلذ تبث
 ىف ىتاللا مكبئابرو» : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو . اهنيب قرفي مل ًادحأ نأل

 وهو <« أطولل مسا ام لوخدلاو « نم ملخد تاللا مكئاسن نم مک روجح

 بجوف ؛ حافس وأ حاكن و روظحم وأ حابم نم أطولا بورض عيمج ىف ماع
 « نهب متلخد ىتاللا » :ىلاعت هلوقل مألا جوزت لبق هنم ناك أطوب تببلا مرح

 لوخدلا مسا نأو « ةيالاب دارم هنأ و « أطولل مسا اهب لوخدلا نأ ىلع لدي ر

 هيلع تمرح نيعلا كلمب مألا ىطو ول هنإ : هريغ نود حاكن أطوب صتخيال
 نأ تبثف « دساف حاكنب اهثطو ول كلذكو « ةبآلا مكحب ًادبوم ارح تنبلا
 بورض نم هاوس ام نود حاكنب أطوب مکحلا نم هب قلع اف صتخيمل لوخدلا
 . أطولا

 انأل « دقعلا نم ميرحتلا باجيإ ىف دكآ أطولا نأ رظنلا ةهج نم هديأ مث

 بجوي ال ًاحيمص ًادقع اندجو دقو « ميرحتلل بجوم وهو الإ“ ًاحابم أطو دجن م

 انملعف - تقرح اهئط و ول و تنبلا مرح بجوي ال مآلا ىلع دقعلا وه و  ميرحتلا
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 حاكنلا مدع عم نامرحي نيم كلمب و ةهبشب أطولا نأ فالح ال اضيأ و . ًاروظحم
 نوكي نأ بجوف ؛ عقو هجو ىأ ىلع ميرحتلا بجوي أطولا نأ ىلع لدي اذه و
 .( ۱۳۸ : ۲ ) ىبّتنا . ًامرحم انزلا أطو

 جتحا نإف : لاق . داجأ و دافأ و « ىنتشاو ىنش و داريإ لك نع باجأ مث

 نب قاحسإ انث ىرزحللا ثيللا نب دمحم انث ( عناق نبا ) قابلا دبع انثدح امب جتحم

 ىرهزلا ةملس نب بويأ نبا ليعامسإ نب ةريغملا انث ىندملا عفان نب هللا دبع انث لولهب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس » : تلاق ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع
 حكنيأ ًامارح مألا..عسبتي وأ ؟ اهمأ حكنيأ ًامارح ةأرملا عبتي لجرلا نع ملسو

 مرحي امنإ ؛ لالخلا مارخلا مرحي ال :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ اهتنبا
 عفان نع رمح نب هللا دبع نع ىورفلا دمحم نب قاحسإ هاور امبو « حاكنب ناك ام
 ۲ لالحلا مارحلا مرحي ال ١» : لاق لس و هيلع هللا ىلص ىلا نع رمح نبا نع

 نع ةورع نع ىرهزلا نع نمحرلا دبع نبا ناتع نع صفح نب رمت یورو
 . « لالحلا مارحلا دسفي ال » : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع

 : لالحلا مارحلا مرحال ثيداحأ ىأ  ةفرعملا لهأ دنع ةلطاب رابخألا هذه
 ةريغملا امأ « نييضرم ريغ اهتاور و « ةفرعملا لهأ دنع ةلطاب رابخألا هذه نإف

 ىف امسال هتياورب ةعيرش توبث زوجي ال « فرعيال لوهجمف ليعامجإ نا
 ‹ هتياور ىف نوعطم یورفلا دمحم نب قاعإو . نآرقلا رهاظ ىلع هضارتعا
 ثيدحلا نأل « فلاخلا لوق ىلع لدي مل تبث ولو . صفح ( )١ نب رمت كلذكو

 : متاح وبأ لاق « ٍلسم و ىراخبلا' لاجر نم صفح نب رمح : تلق ( ۱)
 (48:17)بيذهتلا ىف اذك . أطخأ اعر :لاقو «تاقثلا ى نابح نبا هركذو «ةقث
 eS ! معن
 ه نيعم نبا هبذك « ىذمرتلا لاجر نم وهو «هتقبطو ىرهزلاو ةكيلم بأ نبا نع



 اع E نآ رقلا ماکحا

 اهعبتي نأب نوكي امإ كلذ و « ةأرملا عابتا نم هلأس امع اباوج لس و هيل هللا
 نأ مس و هيلع هللا لص ربخأف « أطولا ىلع اهتدوارم وأ اهيلإ ًارظن هنم نوكيف هسفن
 أطولل هيف سيل و « حاكن دقع ا,هنيب نوكي نأ الإ ارح بجويال كلذ لم
 ةأرملا عابتا نم هنع لئس امف وه امنإ « لالحلا مارحلا مرحي ال١ : هلوق و . ركذ
 تحص نإ اهنيعب ةيضقلا هذه ىف نوكي نأ زئاجف رمع نبا ثيدح امأ و .أطو ريغ نم
 مهوت ةلازإ هتدئافو « عاج ريغ نم ةدوارملاو رظنلا نم هنع لئس امل ًاباوج ناكف

 هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ىور امل « مرحي هدارفناب رظنلا نأ نظي نم
 . ( هيلع قفتم ثيدحلا ) « ىشملانيلجرلا انز و « رظنلانيعلا انز » : لاق

 مهنأ ىلعو « هب ضارتعالا لاز انفصو ام ربحلا لمتحا اذإ و : لاق

 فالح أل هنأل « حابملا أطولا الو حاكنلا ىلع روصقم ريغ ميرحتلا نأ نوقفتم
 « ميرحتلا بجوي هنإو « حاكن ريغ ىف مارحأطو اذه نإ ًاضئاح هتمأ ئطو نم نأ
 أطو ناك ةيسوجم ىه و هتيراج وأ هريغ نيبو هنيب ةيراج ئطو ول كلذكو

 تبث نإ ثيدحلا نأ ىلع لدي اذه و . ميرحتلل بجوم وه و « حاكن ريغ ىف ًامارح
 ةأرما ىلاعت هللا مرح دق ًاضيأو . مارح أطوب ميرحتلا باجل ىنن ىف ماعب سيلف

 مرح دق مارح اذهف ) ًاروزو لوقلا نم ًاركنم هامس دقو « راهظلاب هيلع رهاظملا
 .ضعب عم ىعفاشلا مامإلا نيب ترج ةرظانم كلذ ىف صاصحلا ركذ مث .(لالحلا

 قتشا و ىنش و « سفنلا هيف لاطأ و « لالحلا مرحي ال مارحلا نإ : هلوق ىف سانل
 .(١؟5«ءلكا : ۲(

 لعلف . ( ۱۲۳ :۷ ) بيذبللا ىف امك . ًاقیث وت هيف ىرأ ملو ءهريغ هفعضو «
 . ملعأ ىلاعت هللاو . « ىرهظملا ىن هب هللع امك هلجأل ربنا فيعضت دارأ صاصحلا

 . باذك « “یشب سيل : یجب لاق ىورفلا دمحم نب قاعإ هيف رمع نبا ثيدحو

 .( ٠١ : ” ) ىرهظملا ىن اذك « هوك رت : ىراخبلا لاقو
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 الام و « ىروثلا و « انباحصأ قفتاو : لاق : عاملا ةللرنم ةرهشلاب سمللا 2
 لرمي ةوهشب سمللا نإ : ىلاعت هللا مهمحر ىعفاشلا و « ثيللا و + قارا

 نإ سمللاب هسبجوأ ماربلا أطولاب مرح نم لكف « اهتنب و ةأرملا مأ ميرحت ىف عامحلا

 الو . « ةوهثب سمللاب هبجوي مل مارحلا أطولاب هبجوي مل نمو « ةوهشب ناك

 الإ تنبلا و مالا ميرحت بجوي نيملا كلم و ةجوزلا ىف حابملا سمللا نأ فالح

 ىلا أطولاب مرحت امنإ و ؛ سمللاب مرحت ال : لاق هنأ ةمربش نبا نع ىمي ايش ٠
 . هفالحب عاجإلا هقبس دق ذاش لوق وهو «دحلا هلثم بجوي

 ءاهقفلا فلتخا و : ميرحتلا باجبإ ف سمللا ةلرئمب ةوهشب جرفلا ىلإ رظنلا

 ناك ةوهشب اهجرف ىلإ رظن اذإ : ًاعيمج انباعصأ لاقف ؟ ال مأ مرحي له رظنلا ىف

 . جرفلا ريغ ىلإ ةوهشلاب رظنلا مرحي الو « ميرحتلا باجيإ ىف سمللا ةلارثمب كلذ

 طرتشي مل و « اهتنبا و اهمأ هيلع تمرح ًادمعتم اهجرف ىلإ رظن اذإ : ىروثلا لاق و
 لاق . سملي مل ام مرحب ال : ىعفاشلا و لليل ىنأ نبا لاق و . ةوهشب نوكي نأ

 لاق : لاق ناه ىلأ نع جاجح نع ديمحلا دبع نب ريرج ىور : صاصخلا

 اهمأ هيلع تمرح ةأرما جرف ىلإ رظن نم » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا رظني ال » : لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع داح ىور و . « اهتنباو

 فوقوم وه و حيمص دنس اذه و ) « اهتنبا و ةأرما جرف ىلإ رظن لجر ىلإ ىلاعت
 هلأسف هل ةيراج درج رمع نأ لوحكم نع ىعزاوألا ىورو . ( عوفرملا مكح ىف
 نع بيعش نب ورم نع جاجح ىور و . كلل لحت ال امن : لاقف ‹ هدلو ضعب هايإ

 ٠ كل لح ال اهنإ : لاقف ءهدلو ضعب هايإ هلأس مث ةيراج درج هنأ هدج نع هيبأ

 ةيراج درج لجر اأ » : لاق هنأ رمع نبا نع بيعش نب ورمع نع ىنثملا ىور و“

 بتك : لاق ىبعشلا نع و . « هنبال لحت ال اهنإف رمألا كلذ ديرب اهنم هيلإ رظنف

 ام الإاهنم بصأ مل ىنإف « اهوعيبف « ةنالف یتیراج اورظنا » : هلهأ ىلإ قورسم

 دمحم نب مساقلا و « نسحلا لوق وه و . « رظنلا و سمللا نم ىدلو ىلع اهمرح

 ٠ سمللا و رظنلاب ميرحتلا باجيإ ىف فلسلا ءالؤه قفتاف ؛ ميههاربإ و « دهاجمو
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 ىور امل « ندبلا رئاس ىلإ رظنلا نود جرفلا ىلإ رظنلا انباحصصأ صخخ امإو
 اهمأ هل لحت مل ةأرما جرف ىلإ رظن نم » : لاق هنأ لس و هيلع هللا لص ىنلا نع'
 نبا نع ىور كلذك و . ميرحتلا باجيإب جرفلا ىلإ رظنلا صخف « اهتنبا الو
 ' رظنلا نأ كلذب تبثف « هفالخ فلسلا نم اه ريغ نع وري لو رمع نبا و دوعسم

 م.رحن عقي ال نأ سايقلا ناك و . هريغ نود ميرحتلا باجيإب صوصخم جرفلا ىلإ
 مهنأ الإ « ندبلا رئاس نم هريغ ىلإ رظنلاب عقي ال اك ( ًاضيأ ) جرفلا ىلإ رظنلاب

 جرفلا ريغ ىلإ رظنلاب هوبجوي مل و « فلسلا قافتا و « رثألل هيف سايقلا اوك رت
 . ٤١( : ۲) ًاصخلم ىہنا . سايقلا هيضتقي ام ىلع ةوهشب ناك نإو

 فالح الو : لاق : ًاقافتا نالا ىلع اهمبرحت بجوي ةأرما ىلع حاكنلا دقع
 نع كلذ ىورو « نبالا ىلع اهميرحت بجوي ةأرما ىلع حاكنلا دقع نأ معلا لهأ نيب

 . ىهتنا بيسملا نب ديعس و « ءاطع و < ميهاربإ و « نيريس نب دمحم و « نسحلا

 ةيآلا « مكتانب و مكتاهمأ مكيلع تمرح » :ىلاعت هلرق ٠

 ىلع ءالعلا روهمج هب لدتسا دق : هيلع ينازلا ءام نم ةقولحا ةمرح
 « تنب اهنإف « مكتانب و » : ىلاعت هلوق مومعب هيلع ىنازلا ءام نم ةقولخلا ميرحت
 . لبنح نب دمحأو « كلام و « ةفينح ىبأ بهذم وه اك مومعلا ىف لخدف
 ىف « ةيعرش انب تسيل اهنأل ءاهتحابإ ىف یش هللا همحر ىعفاشلا نع ىكح دقو
 اهنإف «نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي » : هلوق ىف لخدتمل

 . 4 ١: ريثك نبا ) ملعأ هللاو . ةبآلا هذه ىف لخدت ال كلذكف عاجإلاب ثر ال

 تنب مرحي امك ىنازلا هيبأ ةحوكنم هيلع مرحب ةينزملا نبا : ىرهظملا ىف لاق
 ةغللاب وه امنإ باطحللا و « ةغل ةقيقح هتنبو هنبا اهنأل .« ىنازلا اهيبأ ىلع ةينزملا
 ىف اذك « هوحن و ةولصلا ظفلك ًايعرش الوقنم ريصيف لقن تبثي مل ام ةيبرعلا

 . اهريغ ىف طاتحي ال ام جورفلا باب ىف طاتحي و : تلق . ( ٠١ : ۲) ىرهظلا
 . ديدسب سيل ثاريملا ىلع اهسايقف
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 هيرست ع يو يس ل ايس يس سس يس سي سيصل اال

 «ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكدعضرأ ىتاللا مكتاهمأو » : ىلاعت هلوق

 ةعاضرلا نم تخألا ثانب و « خألا تانب و ؛ تالاحللا و « تامعلا اذك و

 « بسنلا نم مرحب ام عاضرلا نم مرحي » : لس و هيلع هللا ىلص هلوقل « آعاجإ

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم « ةدالولا نم مرحي ام » ىوريو

 ةزمح كمح تنب ىف كل له « هللا لوسر اي : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نعو

 ؟ ةعاضرلا نم ىخأ ةزمح نأ تملع امأ » : هل لاقف ؟ شيرق ىن ةاتف لمجأ انف

 ىرهظملا ىف اذك ءلسم هاور « بسنلا نم مرح ام ةعاضرلا نم مرح ىلاعت هللا نأو

( ۲ : ۷ ). 

 همحر ةفينح وبأ جتحا : لاق مث :ءاوس ميرحتلا ىف هريثكو عاضرلا ليلق

 نم مرحي » : ملس و هيلع هللا ىلص هلوقب و ةيآلا هذبب « هللا همحر كلام و « هللا

 «بسنلا نم مرحي ام مرحي رثك وأ لق عاضرلا نأ ىلع « بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا

 تاعضر سمخ الإ مرحي ال : هللا همحر ىعفاشلا لاق و . دمحأ لاوقأ دحأ وهو

 نع و . دمحأل ىناثلا لوقلا وهو « ًافرع تالصافتم تاقوأ سمخ ىف تاعبشم

 . ديبع وبأ و « دؤاد و « رذنملا نبا و « روث وبأ لاق هب و « تاعضر ثالث دمحأ

 هيلع هللا ىلص هللا ىن نأ ةشئاع نع ريبزلا نبا ثيدح ثالثب ريدقتلا هجو

 مرحي ال » ظفلب اعوفرم لضفلا مأ نعو «« ناتصملا الو ةصملا مرحت ال » :لاق لسو

 « ناتجالمإلا و ةجالمإلا مرحي ال » اهنع ىرخأ ةياور ىف و « ناتعضرلا وأ ةعضرلا

 نبا و « ىئاسنلا و « دمحأ ىور اذك و . لسم دنع تاياورلا هذه و . ةصق هيف و

 ىربطلا هلعأ و ةشئاع نع هيبأ نع ريبزلا نبا ثيدخ نم ىذمرتلاو « نابح

 : ربلا دبع نا لاقو < رره نأ كيد نع اسلا ةاووؤ . بارطضالاب

 ؛ نامرحن ال. ناتعضرلا و ةعضرلا نأ ثيدحلا اذهب تبث : اولاق . اوفر چ

 | . .تاعبضر كال قا مرسلا نق
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  لزنأ ایف ناك » : تلاق اهنع هللا يضر ةفلاع ت سا لوقا هعوو 5
 ىوتف « تامولعم سمخب خسن مث « نمرحي تامولعم تاعضر رشع نآ رقلا نم
 هاور و . لسسم هاور « نآ رقلا نم أرقي ایف یه و مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 راص و < سمخ كلذ نم خسنف ؛ تاعضر رشع نآ رقلا ین » ظفلب یذم را

 . « كلذ ىلع رمألا و لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قوتف « تاعضر سمخ ىلإ

 ثيدح : انلق : سمخب وأ تاعض ر ثالثب ميرحتلا دييقت نع باوحلا
 . ًاطايتحا ميرحتلا مدقي ضراعتلا دنعو « رتاوتملا باتكلا صن ضراعي ال داحالا
 ًادنس احيحص ناك نإ و « خلا نآ رقلا نم لزنأ امف ناك » ةشئاع ثيدح ًاضيأو
 وه و فوت لس و هيلع هللا ىلص هنأ ىلع لدي هنإف « ًانطاب هعاطقنال كورتم هنكل
 ريثك بهذ » : ضفاورلا لوق تبث الإ و « ًاعطق كلذك سيل هنأ عم « أرقي امف
 راكنإ همازلتسال رفك اذه و « مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب نآ رآلا نم
 ىلص هللا لوسرىفوت » اهوق ىنعم نأب ليوأتلا و . « نوظفاحل هل انإ » : ىلاعت هلرف
 خسن امك ةافولا ليبق سماللا خسن ىضتقي « ةافولا براق ىنعي « ملسو هيلع هللا
 سانلا نإ : هل ليق نيح سابع نبا لاق . حيحصلا وهو « كلذ لبق رشعلا
 لآ » دوعسم نبا نعو . « خسن مث كلذ ناك » : لاق « مرحي ال ةعضرلا : نولوغب

 ۲ مرحي ليلقلا نإ » رمع نبا نع ىور و . « مرحي هريثك و هليلق نأ ىلإ عاضرلا ر (
 ءاضق » : لاقف « نيتعضرلا و ةعضرلاب سأب ال : لوقي ريبزلا نبا :هل ليق هنعد
 . « مكنعضرأ قاللا مكتاهمأو » : ىلاعت هللا لاق «ريبزلا نبا ءاضق نم ريخ هلل
 ايف اهمكح ىنعت أرقي يف ىه و ملسو هيلع هللا ىلص قوت هانعم نأب لید
 . (08 : ۲ ) مكحلا نود ظفلاب قلعتي امنا ةءارقلا نأل « ىضرم ريغ أرغب

 عاضرلا نأ ىلع اوعمجأ : ةلئسم : مرحي ال عاضرلا ةدم دعب عاضرلا
 < ةدملا ىف الإ وفلا و ديلوتلا لصحي ال هنأل « ميرحتلا بجوي ال عاضرلا ةدم <
 ادبأ ميرحتلا بجوي : داد لاق و . مآ ةعضرملا ىلع ةدملا كلت دعب قلطبا“
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 ىلإ ةنيذح ىنأ ةارما ليهس تنب ةلهس تءاج : اهنع هللا فر اکا ت

 , رسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف » - هيف و - ملسو هيلع هللا ىلص هللا ور
 ركذ ريغب هريغ و ملسم هاور و . ىعفاشلا هاور « هيلع ىرحت اسمح الاس ىعضرإ

 دق و « ًاخوسنم ثيدحلا نوك ىلع لدي عاجإلا نأ باوحللا و . ( ١ ) ددعلا

 ىف ءاعمألا قتف ام الإ عاضرلا نم مرحي ال» : لاق ماس و هيلع هللا ىلص ىلا نع

 امنع هللا ىضر ةملس مأ ثيدح نم ىذمرتلا هاور « ماطفلا لبق ناكو « ىدنلا

 تبنأ ام الإ عاضرلا نم مرحي ال » مالسلا هيلع هنع و . حيحص ثيدح : لاقو

 نع نيحيحصلا ىف دوعسم نبا ثيدح نم داد وبأ هاور « مظعلا 'رشنأو محللا

 ؛ نكناوخإ نم نرظنأ « ةشئاع اي » : لس و هيلع هللا ٍلَص هللا لوسر لاق ةشئاع

 Co + ر اخلم ىا + ةغابلا نم ةعاضرلا اف

 «ناتنس ميرحتلا ايف بجوي ىلا عاضرلا ةدم : ةلئسم : عاضرلا ةدم نايب

 ‹ كلامو ‹« دمحأ و « ىعفاشلا و « نسحلا نب دمحم و « فسوي وبأ لاق هب و

 سابع نباو « رمح نع ىورملا وه و . ىبعشلاو « ةورع و « بيسملا نب ديعس و

 ىو . ةبيش ىبأ نبا اهجرخأ دوعسم نباو « ىلع نع و « ىنطق رادلا اهاور
 ینو « نارهش و ناتنس : هنع ىرخأ ىفو « رهش و ناتنس : كلام نع ةياور

 . رهشأ ةتس و ناتنس : ةفينح وبأ لاق و . نبللا ىلإ ًاجاتحم مادام :هنع ىرخأ

 نهدالوأ نعضري تادلاولاو »و : ىلاعت هلوق انل . نينس ثالث :رفز لاقو

 : ىلاعت هلوق و . ماتلا ىلع ديزم الو « ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح

 , ناك ام الإ عاضر ال » : ملس و هيلع هللا ىلص هلوق و . «نيماع ىف هلاصف و ٠
 نبأ ميلا هعفرب درفت : لاق و « سابع نبا ثيدح نم ىنطق رادلا هاور «نيلوحلا
 . لجعلا و دمحأ هقثو اذكو . ًاظفاح ةقث ناك و « ليمج

 خسن الف «ريبكلا عاضر ىف ناك تاعضر سمخ دييقتلا نأ ىلعليلد هيفو ( )١
 . صاصخلا هلاق « ًاضيأ سمخب دييقتلا خسن
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 هنأ ةفينح ىبأ لوق هجوو : عاضرلا ةدم رثكأ ىف ةفينح يأ لوق ليلد
 ‹ نكألا لمح هب دارملا و « ًارهش نوثالث هلاصف و هلمحو » : لاق ىلاعت

 مًاهرک هتعضو و ًاهرك همأ هتلمح » : ىلاعت هلوق ىف هلبق روك ذم نطبلا لمح نأل
 دحاو لكل ناكف « ةدم امل برض ونيئيش ركذف . ريركتلا نم ىلوأ سيسأتلاو
 اذهب لالدتسالا ريرقت و ) نيصخش ىلع نينيدل بورضملا لجألاك ٠ اهاكب اهنم
 لوقل ركذ و . ( دروأ ام هيلع دريالف 54 : ؟ىرهظملا هركذ امم ىلوأ هجول
 ‹ نيللاب تابنإلا عطقنيل ءاذغلا رسيغت نم دب ال هنأ رخآآ هجو هريغ و ةفينح أ
 هدح و « كلام ةدايزلا كلذ دحي لو « هريغب اهيف ىصلا دوعتي ةدم ةدايزب كلذ و

 ةلالدب ) رهشأ ةتسب ةفينح وبأ هردق و « ةعبرأ لوصف ىلع لمتشي هنأل لوحب رفز
 . ( « ًارهش نوثلث هلاصفو هلمح و » : یلاعت هلوق

 « نيلوحلا لبق نبللا ريغ عيضرلا ماعطإ مرحب مل عرشلا نإ : ليق نإف -
 لبق نبللا عم ماعطلاب دوعتي نأ زاجف « نيلوحلا ىلع دوعتلا ةدم ةدايز رابتعا مزاب
 OES ۲ )ر ىرهظملا ین اذک < ىواحطلاو « ماه نبا راتخم وهو . نيلوحلا
 "رى « نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو » : ىلاعت هلوق نإ : انلق
 « نيلوحلا ىلع دوعتلا ةدم ةدايز رابتعا نم دبالف كلذك ناك اذإو « نيلوحلا ماع لبق نبللا عم ماعطلاب ىصلا دوعتي نأ بجوي الو « نيلماك نيل وح نبللاب ءافتك لا
 لوق ىلع |ىوتفلا ناك نإو « ةرملاب طقاسب سيل ةفينح ىبأ لوق نإف مهفأ
 .روهمهلا و هيبحاص

 |ظ

 وه و « لحفلا نبل ىف ملعلا لهأ فلتخاو : مرحم هنأو لحفلا نبل ريسفت
 هب عضرتف « هنم اهتدالو دعب نبل امه لاني و دلو هشم دلتف « ةأرملا جوزي لجل
 نإ و لجرلا دالوأ ىلع ىصلا اذه مرحي لحفلا نبل ميرحتب لاق نم نإف ؛ امم
 نرش نم ةدالوأ نينو هناجر بجرب ال هرعت ال نمو. اھ غ نم اک
 ورمع نع ىرهزلا ىور و . ( هنع هللا ىضر ) سابع نبا لحفلا نبلب لاق نمف



mTالغ هذه تعضر  

 , ,دحاو حاقللا ٠ ال : : لاقف ؟ ةيرالبا جورب نأ مالغلل حصي له « ةيراج هذه ار

 Es سوالف و ء ءاطعو < ملاسو < مساقلا لوق وه و

 ر ار وو و. ا ره كيعرو ع تمر

 نع ةورع نب ماشه و ىرهزلا ثيدح لوقلا اذه ةحص ىلع لدي و . ىعفاشلا و
 نأ تيبأف : تلاق اهيلع نذأتسيل ءاج سيعقلا ىبأ اخأ حلفأ نأ » ةشئاع نع ةورع

 هنإف « كيلع جليل : لاق هتربخأ لس و هيلع هللا ىلص ىنلا ءاج الف « هل نذآ

 3 لاق « لجرلا ىنعضر مل و ةأرملا ىنتعضرأ امتإ : تلق . كمع

 ةشئاع تعضرأ ىلا ةأرملا جوز سيعقلا وبأ ناك و . كئيب تبرت ٠ كمع
 تالا و « تاهمألا عاضرلا نم ليلا ف هيلع صولا و .( ةا اور

 ضيفتسملا لقنلاب ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث دق هنأ الإ ٠ ةعاضرلا نم
 ىلع ءاهقفلا قفتا و ( بسنلا نم مرحب ام عاضرلا نم مرحي » : لاق هنأ ملعلل بجوملا

 . ( ٠١۴۳ : ۲ ) ًاصخلم صاصيلل ماكحألا ىف اذك . ىلعأ هللا و « هلاعتسا

 « تادحللا تاهمألا ةملك تلمتشا « مكئاسن تاهمأو » : ىلاعت هلوق

 نهب تقحلأ و « ةديعب وأ تناك ةبيرق « مألا وأ بألا لبق نم نك ءاوس
 كلب تاءوطوملا ءاسنلاب تقحتلا و ٠ عاضرلا نم نمتادجو نبتاهمأ ثيدحلاب
 اذكو « هللا همحر ةفينح ىلأ دنع انزلاب تاءوطوملاو « ًاعاجإ ةهبشب وأ نيعلا
 . هديع ةريكب ةبوملل| ةيبنألا

 سايقلاب وأ زاجملا مومعب بئابرلا لمتشي و « مكبئابرو » : ىلاعت هلوق
 نينا كلمب تاءوطوملا تانب و « نلفس نإو نمتانب تائب و تاجوزلا ءانبآ تانب

 بأ دنع نافس نإ و تاينزملا تانب و « ًاعاجإ طئاسو وأ ةطساوب ول و ةهبشب وأ
 ةجراخ ةفصلا هذه « مك روجح ىل قاللا » . . ( هقفاو نمو ) هللا همحر ةفينح

 اللا الإ بئابرلا نم مرحيال : دئؤاد لاقو . ًاعاجإ امل موهفم ال ةداعلا جرش



 6 للا نآرقلا ماكحأ
 . لوألا نرقلا دعب عاجإلا عاجإلاب دارملاف « هنع هللا ضر لع نع يع م مخ ىبأ نباو قازرلا دبع ىور اذك و . مهروجح ىف

 : ىلاعت هلوق : عامجإلا هيلع و ءابم لخدي مل ولو دقعلاب مرحت ةجوزلا مأ
 ةيلاصتا « نم » ةملك نوكت نأ ىواضيبلا زوج « نهب متلخد ىتاللا مكئاسن نم و

 بئابرلا و تاهمألا نم الاح فرظلا نوكي ذئنيح و « ةينايب ال و ةيئادتبا ال
 ‹ عوفرملا ثيدحلاب دودرم هدعب عم ليوأتلا اذه و . ةدحاو ةهج نم ناعوفرم اه و
 هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ىذمرتلا ىور . عاجإلاو
 نإ و « اهتنبا حاكن هل لحيالف اهب لخدف ةأرما حكن لجر اميأ » : لاق مس و هيلع
 لخد اهمأ حكتي نأ هل لحيالف ةأرما حكن لجر اميأ و . اهتنبا حكنيلف اهب لخدي م
 هدانسإ لبق نم حصي اال ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق و . « لحدي مل وأ اهب

 نبا : تلق ) ثيدحلا ىف نافعضي اه و « عابصلا نب ىنثملا و ةعيمل نبا هاور امإ
 لاق . ( ثيدحلا نسح وهف ؛ دمحأ مهم و مهضعب هقثو . هيف فلا ةعيف
 متاح ىبأ نبا هجرخأ ء هلوق نم سابع نبا نع بابلا ىف و : رجح نبا خبشلا
 نأ لبق ةأرما لجرلا قلط اذإ » : ل وقي ناك هنأ هيلإ ىوق دانسإب هريسفت ف
 نأ ىورف ) عاجإلا هيف ىناربطلا لقن و . « اهمأ هل لحي مل تتام وأ اهب لخدي
 دوعسم نبا ىتيفتساف « هتبجعأف اهمأ ىأر مث « اهب لخدي مو ةأرما جوزت الجر
 دوعس نبا ىأ مث ع دالوأ هل تدلوف لعفف « اهمأ جوزرتي مث اهقرافي نأ هرمأف
 : اولاقف لس و هيلع هللا لص ىلا باعصأ لئسف - ظفل ىو رمح لأسف ةنيدلا
 : تلق . اهقرافف مارح كيلع اهنإ : لجرلل لاق ةفوكلا ىلإ عجر املف . حلصي ال
 ةياورلا تفاتخخا نكل . ( ةيشاحلا عم ىرهظملا ىن اذك « عاجإلا ىلع لدي اذه
 « اهقلط اذإ ًاسأب ىري ال ناك هنأ هنع ةبيش ىنأ نبا دنعف « تباث نب ديز نع هيف
 لجرلا ى لاق هنأ هنع ديعس نب یحی نع أطوملا ىف كلام دنع و . تنام اذ اههركي د
 طرشلا امنإ و « ةميبم مألا « اهمأ هل لحتال : اهيصي نأ لبق تقام مث ةأرما جز



E ooاكسبي  
 نبا هجرخأ < امف ميرحتلا دييقت ههجو هللا مرك ىلع نع ىور و . بئابرلا ىف

 نبا نع متاح ىأ نباو یازرلا دبع ىور اذك و « دهاجم لاق هب و . متاح ىبأ

 ىناربطلا لوق نم دارملا لعلف اهريغ و دهاجمو ىلع نع ةياورلا حيض ولف . ريبزلا

 ىب : مهرقك عاجلا نع ةيانك لوخدلا و . ىناثلا و لوألا نرقلا دعب نم عاجإ

 ىف اذك « هللا همحر ةفينح ىنأ دنع عاملا مكح اهمكح ةوهشب سمللا و « اهيلع

 ىرهظملا ) ۲ : 5١ (.

 ىح مألا ىلع دقعلاب نمرح ال بئابرلا نا ةمألا فلتخي مل : صاصملا لاق
 فلس امف هانيب ام ىلع رظنلا و سمللا نم ميرحتلا بجوي ام هنم نوكي وأ اهب لخدي
 . « مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف » : یلاعت هلوق ىف ليزرغتلا صن وه و
 داح ىورف ؟ لوخدلا نود دقعلاب نمرحي له ءاسنلا تاهمأ ىن فلسلا فلتخاو
 لبق هتأرما قلط لجر ىف لاق هنع هللا ىضر ًايلع نأ سالح نع ةداتق نع ةملس نبا
 جوزتي لوخدلا لبق اهقلط مث اهمأ جوزت نإ و . اهمأ جورتي نأ هلف » : لوخدلا
 . ىلع نع سالخ ثيدح نوفعضي لقنلا لهأ و . « ًادحاو ىرحجم نايرجن . اهتنب
 نعو . ريبزلا نبا و دهاجم لوق وه و « كلذ لشم هللا دبع نب رباج نع ىور.و
 الإ مرحت ال ةأرملا مأ نأ هنع عدجألا نب ورمس نع اه ادحإ ناتياور سابع نب
 نأ رم دق و ) دقعلا سفنب مرحت اهنأ هنع ةمركع هيوري ام ىرخألاو « لوخدلاب
 مث « اهتنبب لوخدلاب الإ مرح ال ًاضيأ ةأرملا مأ نإ : الوأ لوقي ناك دوعسم نبا
 مه ركاذف « ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحعأ قل و جح امل كلذ نع عجر

 ‹ قورسم و « نيصح نب نارمع و « رمت لوق وهو . اهجوزرتي نأ اوهركف كلذب
 ؛ لخدي مل وأ اهتنيب ىأ اهب لحد دقعلاب مرح اهنأ ةمركع و « نسحلا و « ءاطعو
 . ( صاصخلا هركذ

 ةداتق ىورو : بيسملا نا ديعس نع ةداتق ثيدح نوفعضي ثيأحلا باعصأ
 ؛لوخدلا لبق هتأرما قلط لجر ىف لاق تباث نب ديز نأ بيسملا نإ ديعس نع
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 تتام نإ و < اهمأ جوري لوخدلا لبق اهقلط نإ » : لاق اهمأ جوري نأ دارأف
 نع بيلا نب ديعس نع ةداتق ثيدح نوفعضي ثيدحلا بامصأ و « اهمأ جونرتي م
 ر ر هت بلا نب دنيعم نع دا «وري ام: تكا ۵1 ۶ فور و ذيز
 + م ن ی + یا ند نع كلام »+ ی نب سحرا ديك كاكاو . تاقثلا ديعس باصأ رثكأ تاياورل ةفلاخم ديعس نع هتاياور نأ و : لاجر
 فوج تراث نت ديو نم ىراصتألا كيسي ی وو دق و 6 دنع نجوا و
 ةقيرط هانركذ ىذلا اذه و : ( صاصحلا ) ركب وبأ لاق . ديعس نع ةداتق يدب نم ىوقأ نهف السرع ناك نإ و نك ثيدع نإ + لاقیو . ةداتق ةياور
 !مإو ؛ اهدرو رابخألا لوبق ىف كلذ نوربتعي ال ءاهقفلا و « ثيدحلا باحسأ
 ا تی امم ادم زو .. غ + 99 یا موقلا هيهذم هب فرعيل كلذ انركذ
 مهلاثمأ و « ةنييع نبا و ؛ ةداتق و « ىرهزلا لسرم نوك نأ ءالعإلا ةمدقم ىف
 ع كلاثلا وأ ىناثلا نرقلا نم مهلك ءالؤه نإف ؛ انلصأ ىلع ىشمتي ال ًافيعض
 . اندنع ةجح مهليسارم و

 نم دقعلاب نمرحب ءاسنلا تاهمأ نأ ىلع ليلدلا هللا همحر صاصعمبا ركذ مث
 اش لا نم تحألاو مالا تاو ‹ نيملا كلمب هيلع قتعيال نمم ركذ نم ميرحن ف معلا لهأ نيب فاللخ الو : لاق .( ١٠١68 : ۲ ) داجأ و دافأف « ةديدع هوجو
 مالاب لخد اذإ تبا و ةأرملا مأ كلذك 0 حاكنلاب اه امك نیعلا كلمب ناتمرح

 « سابع نبا و « رع نع كلذ ىور .نيميا كلمب تنبو مأ نيب عملا زوج ال هنأ
 حاكتلاب أطولا نأ ًاضيأ فالخ ال و . ( مهنع هللا ىضر ) ةشئاعو < رع نبا و
 . ( ١١0 : ؟ ) ىبتنا دبؤم ميرحت هب قلعتي ایف

 ) مكبالصا نم نيذلا مك ءانبأ لئالحو » : ىلاعت هلوق

 ةطساوالب وأ ةطساوي تنبلا نباو نبالا نبا امأ و ؛ ىنبتملا ديقلا اذهب جرخ
 . ةطساولاب ول و بالصألا نم ايمنأل « ديقلا اذهب اجرخي مث
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 نالا امأو : ةمآلا عامجإو ةنسلاب تتبث عاضرلاب ءانبآلا لئالح ةمرح

 صنب تتبث مهلئالح ةمرح نكل ديقلا اذهب اوجرخ نإو ماف هعورف و عاضرلاب

 , «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحب » : سو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعأ «ثيدحلا
 . ( 517 : ۲ ىرهظملا ) عاجإلا هيلعو

 « فلس دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت نأو » : ىلاعت هلوق

 نيتخألا نيب يملا كلمب ئطولا ىف و حاكنلا ىف عمحما مكيلع تمرح : ىنعي
 مأل وأ بآل اتناك ءاوس « عاضرلاب ناتخألا ثيدحلا صنب اهب قحتليو « بسنلاب
 ,ىرخألاب حاكنلانيتخألا دحأب انزلا مرحب الو . عاضرلا نم وأ بسنلا نم ءال وأ
 5 قالطلا نم ةدعلا ءاضقنا وأ اه ادحإ توم دعب ىرخألا حاكن مرحي ال اك

 عامجإو « ةراوتملا ةنسلاب تعبث اهنمعو اهلاخ و ةأرملا نيب عمحلا ةمرح
 ةأرماو « اهتمتو ةأرما نيب عمحللا ةمرح عاجإلاو ةنسااب هب تقحتلاو : ةمآلا
 امتادج و اهدادجأ تامعو <« اه دحأ ةلاخ وأ « اهمأ وأ اهيبأ ةمع اذكو « اهتلاخ و
 «هلسح و يذمرتلا و « دؤاد وبأ و « دمحأ جرخأ . نك ةهج ىأ نم « ندب نإ و

 ىنلا هل لاقف ناتخأ هتحن و مالسإلا هكردأ هنأ » ىمليدلا زوريف نع هجام نبا و

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع و . ؛ تش اههيأ قلط : مس و هيلع هللا للص
 قفتم « اهتلاخ و ةأرملانيب الو « اهتمع و ةأرملانيب عمجيال» : لس و هيلع ىلص

 ىلع ةأرملا حكنت ال » ظفلب ىرادلا و < ىذمرتلاو < دؤاد.وبأ هاور و . هيلع
 تنب ىلع ةلاخللا ال و « اهتلاخ ىلع ةأرملاال و « اهيخأ تنب ىلع ةمعلا ال و « اهتمع

 ىئاسنلا هاور و . « ىربكلا ىلع ىرغصلا ال و « ىرغصلا ىلع ىربكلا ال « اهتخأ
 . هوحن رباج نع ىراخبلا ىور و . ىذمرتلا هححص و « اهتخأ تنب » : هلوق ىلإ
 نع بابلا ىف و . هنع ( ١ ) ةرتاوتم ةريره بأ ثيدح قرط : ربلا دبع نبا لاق

 وه باتكلا ىف همبرحن ىلع صرصنملا و : هللا همحر صاصخلا مامإلا لاق ( ) ١
 * اهتمعو ةأرملا نيب عملا نع ىهنلا ىف ةرتاوتم راثآ تدرو دقو « نيتخالا نيب عمجلا
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 ديعس ىنأ نعو ؛ نابح نا و « ىذمرتلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور سابع نبا
 نبا نع و ؛ رازربلا هاور هنع هللا ىضر ىلع نع و ؛ فيعض دنسب هجام نبا هاور
 ' نا ةأرما بنيز و « صاقو ىبأ نب دعس نع ًاضيأ هيف و . نابح نبا هاور رمح
 ىور و . بدنج نبا ةريمس و < ىسوم نأ و « ةشئاع و « ةمامأ ىبأ و « دوعسم
 داز و هوحن سابع نبا نع ةمركع ثيدخ نم ىدلع نبا و « هحيحص ىف نابح نبا
 عمدللا ةمرح ىلع عاجإلا و . « نهماحرأ متعطق كلذ متلعف اذإ مكنإ » : هرخآ ىف

 ةعيطق مرحي محرلا ةلصو ةعيطق مرحي امك هنأ ىلع لدي عاضرلا نم نيتخألا نيب
 . عاضرلا ةلصو

 ًاعرف وأ رخآلل اعرف نوكي ام عاضرلا و بسنلا نم مرحي هنأ لصاحلا و
 ‹ ًاقلطم هعورف و جوزلا لوصأ ةأرملا ىلع مرحي ةرهاصملا نم و < بيرقلا هلصأل

 نم مرحي الو . اهب لوخدلا طرشب اهعورف و ًاقلطم ةجوزلا لوصأ لجرلا ىلع و
 عرف و ةأر مانيب عمجلا الإ بسنلا ىدومع ادع ام ةرهاصملاب ةجوزلا و جوزلا براقأ

 . عاضرلا ةلصو ةعيطق وأ محرلا ةعيطق نع ز'رتحالل « بيرقلا اهلصأ

 نع هنع هللا ىضر رمع لئس :أطولا ف نالا كلمب نيتخآلا نبب عمجلا زوج ال

 ‹ ىبسوم وبأ و « رع نباو « رباجو «سابع نباو « ىلع هاور . اهللاخو «
 ىلص ىنلا نأ ورمع نب هللا دبع و « ةشئاع و « ةريره وبأ و .« ىردحللا ديعس وبأ
 ءال دق و ابا لع ال و اع لغ ارا مكنت الو +. لاق لو هيلع هلا
 ؛ لمعلا و ملعلل ةبجوملا رابخأألا نم ىه و « اهتضافتساو اهرتاوت عم لوبقلاب سانلا
 ادع ام نيب عمجلا ةحابإب جراوحللا نم ةفئاط تذشو . ةيآلا عم اهلاعتسا بجوف

 ‹ كلذ ىف تأطخأو « مكلذ ءارو ام مكل لحأو » : ىلاعت هلوقل « نينتخألا

 «مكلذ ءارو ام مكل لحأ و » : لاق اك ىلاعت هللا نأل « ليبسلا ءاوس نع تلض و

 ینا . « اوهتناف هنع مکان امو هوذخف لوسرلا مکاتآ امو » : ًاضيأ لاق

 .( "١١8 : ؟ ) ًاصخلم
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 ايچ ا رعبا نأ بحل ام وو تع لاق یر اا ديب ادا او یک حرا

 و عل

 (هتمرحو <« ةيآ اهتلحأ :لاق ؟ اهنيب عمجم له نيعلا كلم ىف نيتخألا نع نافع نبا

 ىلص ىنلا باحعأ نم الجر ىتلف « هدنع نم جرخف . كلذ عنص أ تنك امو . ةيآ

 نم ىل ناك ول : لاقف « كلذ نع هلأسف بلاط ىبأ نب ىلع هارأ ملسو هيلع هللا

 و رذنملا نبا ىور و . « الاكن هتلعحل كلذ لعف ًادحأ تدجو مث یش رمألا

 . « ددعلا الإ رئارحلا نم مرح ام ءامإلا نم مرحت » : لاق دوعسم نبا نع قييبلاو

 هنأ ىلع نع ىور امو : تلق . رساي نب رامع نع قازرلا دبع ىور اذكو

 ىلع مرحلا حيجرت هدارم لب ؛ كشلا ىلع ًاينبم سيل « ةيآ اهتمرح و ةيآ اهتلحأ
 ىل نأ هلأس رماع نب سايأ نأ راكذتسالا ىن ربلا دبع نبا هنع ىور دق . حيسلا

 ‹«ىرخألا ىف تبغر مث « ًادالوأ ىل تدلوو ةيرس نهادحإ تذختا « نيتمأ نيتحأ

 مرحي هنإ : لاق مث . ىرخألا أطت مث ءأطت تنك ىلا قتعت » : لاق ؟ عنصأ اف

 مرحيو « ددعلا الإ رئارحلا نم هللا باتك ىن كيلع مرحي ام كني, تكلم امم كيلع

 ىرهظملا ىف اذك . « بسنلا نم هللا باتك ىن كيلع مرح ام عاضرلا نم كيلع

 .( ٠ ٣“ 5” : ۲ ) ةيشاحلا عم

 لاقو : ةعبارلا ةدع ىف ةسماحللاو «تحخألا ةدع ف تخألا حاكن زوجمال

 «نيتخألا نيب اوعمجت نأو » : ىلاعت هلوق : هل نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا ةمالعلا

 ةدع ىف ةسماخلاو « تحألا ةدع ىف تخألا حاكن ميرحت ىلع هب ةفينح وبأ قلعت
 دقو «ةيلويطلا فالحللا لئاسم نم ىهو . نآرقلا مومعب مرح اذه :لاقو .ةعبارلا

 نع هاهم ىلاعتو هناحبس هللا نإ : نآلا هب ىرتجت ىذلاو « كلانه اف لنا اندهم

 نيب عماملاف ءهتمزلأ ةدعلاو هبستكا حاكتلا نآل ءهنم عمجي سيل اهو . عم نا

 هيلإ باطعللاب ىهنلا عجري بسك عمجلا اذه ىف دبعلل سيلو همكم هناحبس هللاوه

 نم انمدق ام و « هيلجر ىلع موقي ال ليلد ىرت اك اذهو . ( 159 : ۱) یھت
 تا اخ ا ميرحتلا باجيإ ىف فاك عمجللا مرح قا اهمومجو ةيالا ةلالد
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 د اک ماکس و مکس او تح نأ زما كلغ نشأ

 , حاكنلا ماكحأ نم مكح ىف ايب عمجلا مرح كلذ ىلع بجاوف دقعالو حاكن
 نوكي نأب جو حاكنلا ماكحأ نم ىنكسلاو ةقفنلا بوجوو بسنلا قاحلتسا ناك الف
 15١:7(. ) هل نآرقلا ماكحأ ىف صاصخللا هلاق . هيف اهنيب عملا نم ًاعونم

 نع ىور : ىنغملا ىف قفوملا لاق و : رهظلا لبق عبرأ ىلع ةباحصلا عامجإ
 لبق عبرأ ىلع مهعاجإك ىش ىلع ةباحصلا تعمجأ ام»: لاق ىنالسلا ةديبع
 : لاق دانزلا لأ نع ىور و . « اهتخأ ةدع ىن ةأرما حكنت ال نأ و « رهظلا
 نأ لبق جوزتو ةتبلا ةدحاو قلطف « ةوسن عبرأ كلملا دبع نب ديلولل ناك »

 نب ديعس لاق . هباع مهلك سيل و « ءاهقفلا نم ريثك كلذ هيلع باعف « لحن
 نع ةسوبحم اهنأل و « ؟ ىتب 'ىش ىأف بيسملا نب ديعس هيلع باع اذإ : روصنم
 اهب لوخدلا لبق ةقلطملا قراف و ًايعجر قالطلا ناك ول ام هبشأف « هقحل حاكنلا
 . هقحل ةسوبحم ريغ اهنوكل . ( ٤١۲ : ۷ ) ىنا

 « مكناميأ تكلمام الإ ءاسنلا نم تنصحلا و » : ىلاعت هلوق

 هللا دبع نع ميهاربإ نع داح نع نايفس ىور : هللا همحر صاصخلا لاق

 نم جاوزألا تاوذ : لاق « مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تنصحملاو »

 . نيك رشملا نم جاوزألا تاوذ : بلاط ىبأ نب ىلع لاقو « نيكرشملاو نيملسملا

 .تيبس ام الإ ًانز اهنايتإ جوز تاذ لك : سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىور دقو

 :(صاصحللا ) ركبوبأ لاق : جوز تاذ تمادام مارح ةجورملا حاكن

 تاوذ « ءاسنلا نم تنصحملاو » : ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع ءالوه قنتا

 هلوق یف اوفلتخا و . جوز تاذ تماد ام مارح اهحاكن نأو . نبنم جاوزألا

 « رمت و « ةياور ىف سابع نبا و « ىلع هلوأتف « مكنامتيأ تكلم ام الإ » : ىلاعت

 جاوزألا تاوذ و تدرو امثإ ةيآلا نأ رمع نباو « فوع نب ندحرلا دبع و
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 ىسلا ثودحب ا,هنيب ةقرفلا عوقد بجو و «نيملا كلمب نهأطو ا نع
 لطبي ال و ًاقالط نوكي ال ةمألا عيب نإ : نولوقي اوناکو « اهجوز نود اييلع

 نب رباج و « كلام نب سنأو « بعك نبا ىبأو « دوعسم نبا هلوأتو . اهحاكن
 نم « جاوزألا تاوذ عيمج ىف هنأ ةمركع ةياور ىف سابع نباو « هللا دبع
 ثيدح ركذ مث . اهقالط ةمألا عيب نإ : نولوقي اوناكو « نهريغ و ايابسلا
 ىلإ ًاشيج ثعب مس و هيلع هللا ىلص ىلا نأ هنع هللا ىضر ىردحلا ديعس ىلأ

 نم جاوزأ نه ايابس اوباصأف ؛ مهيلع او رهظف مهولتاقف ًاودع اوقلف < 5
 تنصحملاو » : ىلاعت هللا لزنأف « نهنايشغ نم نوج رحتي نوملسملا ناكف « نيكرشملا
 اذه و . نهتدع تضقنا اذإ لالح مكل نه ىأ « مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم
 نو ربتعت ال متنأ : ليق نإف . ةبآلا لوزن ببسب ربخأ دق دنسلا حيحص ثيدح
 موقت ىح هموم ىلع وهف ًاماع ناك نإف « ظفللا مكح نوعارت اإ و ببسلا
 ءايابسلا ىف اهصوصخ ىلع ةيآلا ىف ةرهاظ ةلالدلا : هل ليق . صوصحللا ةلالد
 ثودح ناك ولف « مكتاميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تنصحماو » : لاق هنأل
 امتتشا اذإ اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا عقت نأ بجول ةقرفلا عاقيإل ًابجوم كلملا
 نيملا كلم هل ثدح نميف وه اعنا ةيالا نأشف . ةعاضرلا نم اهوخأ وأ ةأرما
 : ءاسنلا نم تنصحملا أطو رظح نم نيعلا كالم ءانثتسا نأ + اهاطو هلل تحابأف
 ةمئاق ةيجوزلا نوككت نأ ن يملا كلم اهأطو كلاملا حبتسب مل اذإ هنأ كلذ ىلع بجاوف
 ىلاعت هلوق نوكي نأ بجوف ؛ ةيآلا مكحب اهجوز نيبو امني
 بجوملا بيس يل ١ ر ايابسلا یئ ًاصاخ ١ مكناعأ تكلم ام الإ ءاسنلا
 . (156 : ۲ ) ًاصخلم ىنا . كلملا ثودح ال نيرادلا فالتحخا ةقرفلل

 ےس

 نم تنصحلاو » :

 ٠ ملعأ ىلاعت كلا و« تاسلا اهب دارملا نوك ىلع ةمئاق ةبآلا ةلالد نأ تملع دقف .نهتنا ىأرلاب صيصختلا زوجي الو . سايق وأ « عاجإ وأ «صن : ىعرش ليلد نم
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 نبا ىبأ و « دوعسم نبا نع راثآلا ركذ ام دعب هللا همحر ريثك نبا لاقو

 اذه : اهقالط ةمألا عيب نوك ىق سابع نبا و « هللا دبع نب رباجو « بعك
 عيب نأ اوأرف « ًاثيدح و ادق ووهممطا مهفلاخ دقو :تلسلا مي ءالثبه لوق

 نيحيحصلا ىف جرخملا ةريرب ثيدح ىلع كلذ ىف اودمتعاو ءا اقالط سبل ةمألا
 ؛ اهجوز نم اهحاكن خسفني ملو اهتقتعأ و اهن رتشا نينمئملا مأ ةشئاع نأ : اه ريغو'
 ‹ خسفلا تراتخاف « ءاقبلاو خسفلانيب ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر اه ريخ لب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهريخ ام اهقالط ةمألا عيب ناك ولف . ةزوهشم اهنصقو
 . طقف تايبسملا ةبآلا نم دارملا نأو « حاكتلا ءاقب ىلع لد اهريخ الف « لسو
 .( ١ : ۳۷٤ ) ملعأ هللاو

 ائابس انبصأ : لاق » ن ا ف تلو : ىرهظملا لاق

 یہنا جاوزأ ريغب نيبس نهلك نبأ اعطق لدی ) جاوزأ نهو ساطوأ

 ىلع نب دمع نع لا ماس نع جاجحلا ن رع داح ىور نكلو :تلق . ( 58 :5)
 ش :نوملسملا لاقف « ءاسنلا تشاو لابلاب 0 TT لاق

 ام الإ ءاسنلا نم تنصحملا و » : ىلاعت هللا لزنأف ؟ جاوزأ نطو عنصن فيك ٠

 تادرفنم نك ايابسلا نأ و « لابحلاب اول لاجرلا نأ ربخأف . « مكنامبأ تكلم

 ىف ملس و هيلع هللا ىلص ىلا رسأي م ًاضيأو . تلزن نييف ةيآلا و « جاوزألا نع

 وأ ليتق نيب نم اوناك امإ و « ىزاغملا لهأ لقن امف ًادحأ لاجرلا نم نينح ةازغ

 ¢ اهرازوأ برحلا تعضو ام لغب لاجرلا هءاج مث ءاسنلا ثيبس و 3 موزهم

 باععأ اهجرخأ ةروهشم ااو ر مكن يابس ةقالطإا ا نع انآ هيلا
 . نهجاوزأ ايابسلا عم نكي.مل هنأ كلذب تبثف . ( حاحصلا

 :ىلاعت هلوق مومعب اوجتحا نإف :كلملا ثودحب ةقرفلا باجنإ ىن ىلع اوقف" ظ
 ‹ نهجاوزأ نهعم نم صصخب ملا مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تنصحملاو »

 ةقرفلا باجيإ ىف مكحلا موم درب مل هنأ ىلع انقفتا دق :هل ليق . نبنم تاد رفنملاو
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 و ٠ ايه و ةمألا ىرشب ةقرفلا عفت نأ بجول كاذك ناك ول هنأل < كلب.
 ةقرفلا بجوم نب ةيآلا دارم ىلع اليلد كلذ ناك و « كلملا ثودحب قلعت

 )أ كلذ ىلع لدي و . نهجاوزأ نود ةنسلا ةلالد تماق دقف ؛ نيرادلا فالتحا

 . نارادلا امب فلتخت مل اهنأل « ةقرف اهنيب عقت مل نييمذ وأ نيملسم اجرخ ول

 ةقرفلا تعقو اهجوز اهب قحلي مل مث ةيمذ وأ ةملسم انيلإ تجرح اذإ ةيبرحلا و
 حانج الو » : هلوق ىف تارجاهملا ىف كلذب ىلاعت هللا مكح دقو « فالخ الب

 «رفاوكلا مصعب اوكسمت ال و » مث « نهروجأ نهومتينآ اذإ نهوحكنت نأ مكيلع

 . ( 5١ا/ : ؟ ) هللا همحر صاصخلا هلاق

 نينا كلمي أطولا ةحابإ ىضتقي « مكناميأ تكلم ام الإ » : ىلاعت هلوقو

 أطوت ال » : ساطوأ ايابس ىف لاق ملسو هيلع هللا لص ىننلا نأ الإ « كلملا دوجول
 نع دؤاد وبأ هاور « ةضيح ضيحت ىح لمح تاذ ريغالو « عضت ىتح لماح
 الإ مكل لوقأ ال ىنإ امأ » : لاق هنأ ىراصنألا تباث نب عفيور نع و ۲ دش قأ

 نمو أرمال لحي ال : نينح موي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعم ام
 : دؤاد وبأ لاق . « ةضيحب اهأربتسي ىتح هريغ عرز هءام تسي نأ رخآلا مويلاو هللاب
 نعو . ديعس ىبأ ثيدح ىف حيحص وه و « ةيواعم بأ نم مهو انهه ءاربتسالا ركذ
 (١آحجم ةأرما یآرف ةوزغ ىف ناك ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ » ءادردلا ىبأ
 لخدت ةنعل هنعلأ نأ تممه دقل : لاق « معن : اولاق ؟ اهب ملأ اههحاص لعل : لاقف
 . ثيدحلا « هربق ىف هعم

 هذهف : اهأردتسي ىح اهأطو هل زوجي ال ةيراج ىف اكلم ثدحتسا نم
 تناك نإ اغ ر ىح اهأطي نأ ةيراج ىف اكلم ثدحتسا نم عنمت رابخألا

 فالحخ راصمألا ءاهقف نيب سيل و « الماح تناك نإ اهلمح عضت ىتح « الئاح
 . ( 158 : 7 ) صاصخلا هلاق . انرك ذ ام ىلع ةيبسملا ءاربتسا بوجو ف
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 « مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل لحأو » : ىلاعت هلوق

 ءارو ام » : هلوق نم لاّتشا لدب « مكلاومأب اوغتبت نأ » ؛ ىلاعت هلوق
 لاومألاب نهءاغتبا الإ سيل مكلذ ءارو ام ىلإ لحلا دانسإب دوصقملا نآل « مكلذ
 حيمص حاكنب ًاديقم لب ًاقلطم دحأل لحت ال تامرحملا ءارو ام ءاسنلا نإف ؛الالح

 مزاول نم رهملا نوكي اذه ىلع و . لاومألاب ءاغتبالاب دارملا وهو < نيمي كلمب وأ
 ةنماؤم ةأرما و » : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو . هب لالحإلا دييقتل ٠ حاكنلا

 «نينمؤوملا نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي نأ ىنلا دارأ نإ ىنلل اهسفن تبهو نإ
 ناكو . مس و هيلع هللا لص ىنلا صئاصخ نم رهم الب حاكنلا نأ ىلع هتلالدل
 : ىلاعت هلوقل سايقلا انك رت انكل « ةيمستلا مادعنا دنع حاكنلا ةحص مدع سايقلا

 . « ةضيرف نه وضرفت وأ نه وسمت مل ام ءاسنلا مقلط نإ مكيلع حانج ال »

 ةحص ىلع لدت اهنإف : هطئارش نم هركذ سيل و حاكنلا مزاول نم رهملا

 ‹ هطئارش نم هركذ سيل و حاكنلا مزاول نم رهملا نإ : انلقف « ةيمست ريغب حاكنلا

 تام و اهل رهم ال نأ ىلع جوزت وأ ًارهم اهل مسي مل و جوزت نإف . عاجإلا دقعنا هيلعو

 ًاعاجإ لوخدلاب بجي امك ٠ روهمحلا دنع لثملا رهم ال بحي اهب لخدي نأ لبق
 روهمجلا ةجحو . اهب لوخدلا لبق تام نإ امل رهم ال : لاق هنإف . ىعفاشلل ًافالخ

 ًائيش ا ضرفي مل و ةأرما جوزت لجر نع دوعسم نبا لئس هنأ ةمقلع ثيدح
 سکو ال « اهئاسن قادص لثم اھ » :دوعسم نبا لاقف « تام ىتح اهب لخدي لو

 : لاقف ىعجشألا نانس نب لقعم ماقف . ثاريملا اه و « ةدعلا اهلع و « ططشال و

 ام لثم انم ةأرما قشاو تنب عورب ىف لس و هيلع دلا ىلص هللا لوسر ىضق

 و « اسلا و « ىذمرتلا و « داد وبأ هاور « دوعسم نبا اهب حرفف . تيضق

 ىف اذك « حام اهديناسأ و ثيدحلا اذه تاياور عيمج : قبلا لاق . ىرادلا

 لحلا دييقت نم ان ركذ امل « عرشلل ًاقح بجو رهملا نأل و . ( 507 : ۲ ) ىرهظملا
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 سس سا

 نمع اضوع ةعما اه بجي لوخدلا لسبق تقلط نإ ةضوفلا و ؛ لاومألاب مايل

 ٠ رها تفضن

 لاك ترا دع اكل نأ لا ا اع + لقا مل عد د كا نيم

 حاكنلا سيل : انلق . حاكنلا اذكف <« ا لطب وت لدا و

 حصي اذلو « لحنا فرشل ًاراهظإ اعرش اک لاو ااو اف ققع

 ًاصخلم ىرهظملا ) . اقرتفاف « نألا ركذ ريغب عيبلا حصي ال و ةيمستلا كرت دنع

(WI 

 نأ ذب ال رهملا نأ ىلع ةبآلا تلد : ةلئسم : الام رهملا نوكي نأ دب ال

 لاومألاب ةقحلم ةمولعملا عفانملاو « لاومألاب ءاغتبالاب ديقم لحلا نأل « الام نوكي

 هراد ىنكس ىلع حكن ولف ؛ عاجإلا و صوصنلاب ةراجإلا تزاج اذلو ؛ ًاعرش

 اهوحنو « هضرأ ةعارزو <« الع لمحلاو « هتباد بوكرو « هدبع ةمدخ و

 ًاصخلم ىرهظملا ) لاملاب ءاغتبا وه راص ٠ « زاج ةمولعم ةدم نايعألا عفانم نم

A: !:* ). 

 هسفنب اهمدخمي نأ ىلع حكن ول : ةلئسم : هسفنب اهمدخي نأ ىلع حكن ول

 ' ةمدخ نأ الإ « لاومألاب قحلي ىمسملا نأل ةمدحللا ةميق بحي : دمحم لاق ةنس

 نم ةمدحللا و ةيكلاملا هاضتقم نأل « حاكنلا دقع ىضتقم ضقانت ةجوزلل جوزا
 ةفينح ىلأ دنع و « هتميق بجو ىمسملا ملست نع زجع اذإف « ةيك ولمملا

 . لثملا رهم بحي فسوي ىبأو

 رخآآ رح ةمدخ ىلع حكن ول : ةلئسم : رخآ رح ةمدخ ىلع حكن ول
 تناك وأ لجرلا كلذ ضر مل نإ ًاقافتا ةمدحللا ةميق جوزلا ىلع بجي و « حصي

 . ىنجأ لجر عم اهتطلاخم ىعدتست ةمدحلا

 | 3 / 5359 هك
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 جوزلا ىعري نأ ىلع حكن ول و : ةلئسم : اهمنغ ىعرب نأ ىلع حكن ول ٠
 هنأ حيحصلا و-؛ ةمدخلا باب نم هنأل « ةياور ىف زج مل اهضرأ عرزب وأ اهمدغ

 حلاصم ىلع مايقلا ف نيجورلا كا رتشا ةداعلا ذإ « اهل ةمدخ ضحمتي مل هنأل «زئاج

 ىف هيفن نايب ريغ نم مالسلا هيلع بيعش و«ىبموم ةصق هتح ىلع لدي و . الام
 لاق رذنملا نب ةبتع نع هجام نا و دمحأ ىور . انعرش

 - ىلص ىنلا دنع انك :

 رجآ ىسوم نإ » : لاقف « ىسوم ةصق غلب ىتح « مسط ه أرقف ملس و هيلع هلا

 نكل : ىرهظملا لاق . « هنطب ماعط و هجرف ةفع ىلع ًارشع وأ نينس نامث هسفن
 « مالسلا هيلع بيعش نود تنبلل اكلم منغلا ناك اذإ الإ ةجح حلصي ال ةصقلا هذه

 بيعشل اكلم تناك منغلا نأ انملس : تلق . ( 18 : ۴ ) ىبهتنا هفالخ رهاظلا و

 اک ازیبک خيش اهيبأ نوكل « اهنم ىربكلا ىلع ایس ال هتنب ىلع اهيعر ناك نکل و .
 ىسوم لمحتف « مالسلا هيلع ىسوم اهحكن ىتلا یه ىربكلا و « نآ رقلا هب قطن
 . هب جاجتحالا متف «ًارشع وأ نينس نامت اهلمع ةقشمو هتجوز ةنوم مالسلا هيلع

 ملعت ىلع حكن ول و, : ةلئسم : هنم ةروس وأ نآرقلا ملعت ىلع حكن ول
 و « دمحأ نع ةياؤر.ىهو « ىغفاشلا و كلام دنع زاج هنم ةروس وأ نآ رقلا

 فالتخالا اذه و . لشملا رهم اه دنع بجيف « دمحأو ةفينح ىبأ دنع زج م
 ميلعت و « ناذألا و « جحلاك برقلا ىلع راجيتسالا زاوج ىن مهفالتخا ىلع ىنبم
 « حاكتلا.ىن ًارهم اهلعج زوج اهيلع راجیتس الا زوج نف ؛ كلذ وحنو « نآ رقلا
 .ارهم اهلعج زنوحي مل هزوج مل نمو « ًاعرش لاومألاب تقبلأ ىلا عفانملا نم امنأل
 هللا لوسر: باحصأ نم ًارفن نأ ديعس بأ و سابع نبا ثيدح هللا همحر ىعفاشلل

 | لهأ نم لجر مهل ضرعف < مياس وأ غيدل هيف ءامب اورم ملس و هيلع هللا ىلص
 « لجر قلطناف . املس وأ ًاغيدل الجر ءاملا ىن نإ ؟ قار مكيف له : لاقف « ءال
 تذخأ : اولاقو كلذ اوهركف هباحصأ ىلإ ءاشلاب ءاجف « أربف « باتكلا ةحئافب أرفف
 لع ذأ ها لوس اي ٤ اراق + ةميدملا اومدق نس, ارجبأ هللا باك لح
 ظفل و . « هللا باتك آرجأ هيلع مثذخأ ام قحأ نإ » : لاقف . ًارجأ هللا باتك
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 زاد وبأ و دمحأ ىور و . نيحيحصلا ىف ناثيدحلا « مهسب مكعم ىلإ اوبرا
 اوناك موقلا نأب نيثيدحلا نع بيجأ و . همع نع تلصلا نب ةجراخ نع كلذ ومن

 برق تسيل ةيقرلا نأب و < ( رلع ريغ نم اضرلاب ) مهلاومأ ذخأ زاجف ءارانك

 . اهيلع ةرجألا ذمخأ زاجف « ةضحم

 : هيفو « ملسو هيلع هللا ىلص ىلا اهسفن ةبهاولا ثيدحب ًاضيأ جتحاو
 كدنع له : لاقف « ةجاح اهيف كل نكي مل نإ اهيئجوز « هللا لوسر اي : لجر لاقف

 نم ًامئاخ ولو سمتلا :لاق . اذه ىرازإ الإ ىدنع ام : لاق ؟ اهقدصت “ىش نم
 كعم له : مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ًائيش دج ملف سمتلاف . ديدح '

 اب اهكتجوز دق » : لاقف ‹ اذك و اذك ةروس « معن : لاق ؟ “یش نآ رقلا نم

 نم اهملعف « اهكتجوز دقف ؛ قلطناف » ( لاق ) ةياور ىف و « نآ رقلا نم كعم
 سو هيلع هللا ىلص ىبنلا صئاصخ نم ناك اک هننأب بيجأو . هيلع قفتم « نآرقلا

 رهم الب هريغ اهجوز نأ هل ناك كللك اهسفن تبهو نإ رهم الب ةأرما حكني نأ
 هللا لص هللا لوسر نأ لوحكم نع ىزوحلا نبا ىور . هل اهسفن تبهو ام دعب

 سيل : لوحكم لاق.« نآ رقلا نم هعم ام ىلع الجر جوز مس و هيلع هللا لص
 نع ىواحطلا ركذ اذكو . مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب دحأل كلذ
 نبا باجأ و . لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب اذه زوجي ال : لاق هنأ ثيل

 هنأك اذه : ىرهظملا لاق . مالسإلا لوأ ىف رقفلا ةرورضل ناك هنأب ىزوجلا
 صئاصعللا نم هئوك اذك و « لاحالا درجمب تبثيال خسنلا و « خسن ءاعدا ٠

 اغ اهكتجوز و : هلوق یئ مالا نوكي نأ نكميو ! معن. : تلق . )۷۰: ۳)
 ليق اك « ءانغلل ًاببس نآ رقلا نوكل « ضوعلا نود ةيببسلل « نآ.رقلا نم كعم

 نغتسي مل ىأ « نآرقلاب نغتي مل نم انم سيل » : ملسو هيلع هللا لص هلوق.ىنعم ف

 ثيدح اذه دعس نب لهس ثيدحف ًاضيأو . لالدتسالا لطب لاتحالا ءاج اذإو ؛هب

۹ 
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 نؤكي نأ دب ال رهملا نوک و < رم اك لاومألاب ءاسنلا ءاغتباب لالحإلا دييقت دين "نزف , مكلارمأب اوفتيت نأ » : ىلاعت هلوق وه و  صتلا هب كرتي الف دامت“
 سيل امم الثم دامر وأ بارت وأ ةتيم ىلع حكن نم نأ ىتح ؛ هيلع عمجم رمأ الام
 ىعفاشلا زوج امنإ و ؛ رهم الب حن نك < ًاعاجإ لثملا رهم هيلع بجي لام
 زوج انك « لاملاب هل ًاقاحلإ نآ رقلا نم ةروس ميلعت ىلع حاكتلا هللا همحر
 . هيلع راجيتسالا

 ةفصلا باعصأ. نم ًاسان تملع » د لاق « تماصلا نب ةدابع ثيدح انلو
 . ليبس ىف اهيلع ىرأ : تلقف « اسوق مهنم لجر ىلإ ىدهأف ‹ نآ رقلا و ةباتكلا
 ران نم ًاقوط قوطت نأ كرسي نإ : لاقف < سو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأسف . هللا

 . فيعض : ىزوحلا نبا لاق ةريغملا هيف و دؤاد وبأ و « دمحأ هاور «اهلبقاف
 ترک ذف « اسوق ىل ىدهأف نآ رقلا الجر تملع » : لاق بعك نءىبأ نعو

 نم اسوق تذخأ اهتذخأ نإ : لاقف <« لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ
 تعم :ىراصنألا لهس نب نمحرلا دبع نعو . ىزوملاا نبا هاور «امتددرف ءران

 ‹ هيف ( ١ )اولغت ال و « نآ رقلا اوأرقا » : لوقي مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ىناربطلا هاور « هب اوربكتست الو « هب اولكأت الو ‹ هنع ( ١ ) ارفجتالو
 ىنلعجا « هللا لوسر اي » : لاق صاعلا ىبأ نب نامع نأ هللا دبع نب فرطم نعو

 هاور « ًارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال انذؤم ذا و « مهفعضأب دتقا : لاق . ىبوق مامإ

 ءابيلع عمجملا لئاسملا اهب طبنتسي ىذلا انركذ ىذلا وه حيحصلا ليوأتلاف . ٍدمحأ
 | . ( 7١ : ۳) ريخأت و ميدقتب ًاصخلم ىرهظملا ف اذك « ملعأ هللاو

 لعج و ةمأ قنعأ نم : ةلئسم : اهقادص اهقتع لعجو ةمأ قتعأ نم
 دقو « ممذ رومألا دصق ىفرط الك و « دملا ةزواجمو « ولغلا نم ٠ )١(

 ظ .اهطاسوأ رومألا ريخ و « رومألا ديصقب انرمأ
 . هودهاعت لب هتوالت نع اودعبتال ىأ *ىشلا نع دعبلا وهو « ءافحلا نم (۲)
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e tSحاكتلا حص نيدهاش ةرشحب اذه ناك نإ :  , 

 2 روهمجلا لوقك حصيال هنع وا « اهنع هللا ىضر ةيفص حاكن ةصقل

 فس وي فأل اف الخ روهمحلا دنع اهلثم رهم اهلف تجوزت نإف « هجيوزت ىف رايخلاب

 لعج و ةيفص جاوزت ملسو هيلع هللا ىلص هنأ حيحصلا ثيدحلا اهل « ىروثلا نايفس و

 لم و هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ ةيريوج ةصقو « اهقادص اهقتع

 كتباتك كنع ىضقأ : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « اهتباتك ىف هنيعتست

 نم دؤاد وبأ و « دمحأ هاور . تلعف دق : لاق « معن : تلاق ؟ كجوزتأو

 ةمآلا ةبقر ذإ « لام الب حاكن هنإ : انلق . اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ثيدح

 ثيدحلاو .لثملا رهم بجيف ؛ رهم الب حاكنلاك راصف « اه اكلم ريصت ال

 ' هلوقل ء لسو هيلع هللا ىلص ىلا صئاصخ نم رهم الب حاكنلا نأل «ةجح حلصي ال
 هجوزرتت نأ ( قتعلا دعب ) تيأ .نإف . « نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ » :ىلاعت
 ىف طسبلاو « ءاهقفلا راظنأ هيف فلتخا ؟ال وأ اهتميق ىن ةباعسلا الع لهف
 .٠ رهظأ اهيلع ةياعسال نأ رفزو كلام لوق لعجو . ( ۷۲:۳ ) ىرهظملا

 وف انركذ امل ؛ ًاعاجإ رهملا رثكأل دح ال : ةلئسم :رهملا لقأ ىف اوفلتخا

 لاقف ‹ رهملا لقأ ىف اوفلتخا و .« ًاراطنق نهادحإ متيتآ و » : ىلاعت هلوق ريسفت
 , نوكي نأ زاج ام لكف < ؛ رهملا لقأل دح ال : ىلاعت هللا اهمحر دمحأ و ىعفاشلا

 : ىلاعت هلوق قالطإ امل ةجحلاو . حاكتلا ىف ًاقادض نوكي نأ زاج عيبلا ىف آنمن
 ردقم راها : ىلاعت هللا اهمحر كالام و ةفينح وبأ لاق و : « مكلاومأب اوغتبت نأ »

 ةفياح ىلأ دنعف ؛ هردق ىف اههفالتخا عم « قراسلا دي هيف عطقي ام وه و « ًاعرش
 ىرهظملا ) مهارد ةثالث وأ رانيد عبر كلام دنع و رانيد وأ .مهارد ةرشع

(VY: . 

 رباج ثيدح هللا همحر ةفينح وبأ جتحا : رهملا لقأ ىف ةفينح يأ ةجح
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 رهم ال و » : لوقي مس و هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر

 ظفاحلا لاق . متاح ىبأ نبا هاور « ليوطلا ثيدحلا نم « ةرشع نم لقأ

 اك « ىوغبلا هنسح و « هنم لقأ ال و نسح دانسإلا اذهب هنإ : ( رجح نبا
 جرخأو .( 1١85 : ۳ ريدقلا حتف ) ىلحلا ندلا ناه رب خيشلل ىراخبلا حرش ىف

 : هنع هللا ىضر ىلع لاق : لاق ىعشلا نع ىدوألا دؤاد قيرطب ىنطق رادلا

 دوادب مهضعب هلعأ و . ( ۳۹۲ : ۲) « مهارد ةرشع نم لقأ رهم نوکیا

 نع الإ يوري ال ةبعش و « نايفس و ةبعش هنع ىور نكل ‹ هوفعض و يدوألا

 ( ةقث هنع ىور اذإ دحلا زواج ًاركنم.ًاثيدح هل رأ مل : ىدع نءا لاق و . ةقث

 هللا ديبع اه دحأ « ىنطق رادلا دنع ناتقث"كلذ هنع ىور دقف ؛ كلذك انههو

 ةعيبر نب دمحم ىناثلا و « دحاو ريغ هقث و ةعامحبا لاجر نم وهو ىسوم نبا

 یس نيا تر یل ناسا ةاور نمو «بدألا ىن ىراخبلا لاجر نم وهو

 : كيذا نيس وفا 6 يع ريطو  ىطق رادلاو « ماج يأ و + داع ربو

 : لاق ىلع نع سابع نبا نع ةمركع نع ىنطق رادلا هاور ام امأ و

 « قافتالاب فيعض وه و رانيد نب نسحلا هيفف « مهارد ةسمخ نم لقأ رهمال» -

 . ( ۲۷۹ : ۲ ) بيذبتلا ىف اك + هفعض ىلع لاجرلا ىف لکت نم لك عمجأ

 بيطعللا ركذ 5قف « عطقنمب سيل ىلع نع ىبعشلاو ..ىدوألا هاور ام ُضراعي الف

 .هرصتخم ىف ىرذنملا هلاق « ثيداحأ ةدع هنع ىور دق و « ىلع نم عمت ىبعشلا نأ

 اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل لحأ و » : ىلاعت هللا لاق : صاصحلا لاقو

 ىلع لدف <« لام وهو عضبلا لدب باجيإ ةطيرشب ةحابإلا دقعف « مكلاومأب
 ىمسي ال ىذلا هفاتلا 'ىشلا رهملا نوكي نأ زوحي الف ؛الاومأ ىمسي ام رهملا نوكي نأ

 ,هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىورف «رهملا رادقم ىن ءاهقفلا فلتخا و . الاومأ
 لوق وه و . ( رم اك نسح هدنس و ) «'مهارد ةرشع نم لقأ رهم ال » : لاق

 فسوُي بأ و ‹ ةفينح يأ لوق وه و « نيعباتلا نم نیرحخآ ىف ميهاربإو < ىبعشلا
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 : صاصحللا لاق . هريثك و رهملا ليلك لع مال ورع + عر تلا

 نوكي ال الاومأ ىمسي ال ام نأ ىلع لدبي « مكلاومأب اوغتبت نأ » : ىلاعت هلوقو

 . لاقيال ناهرد وأ مهرد هل ناك نمو « اه رهاظو ةيالا ىضتقم اذه .ارهم

 هدنع نم : ليق نإف . رهاظلا ىضتقمب ًارهم نوكي نأ حصي ملف ؛لاومأ هدنع

 كلذك : هل ليق ؟ ًارهم هتزجأ دق و « لاؤمأ هدنع : لاقيال مهارد ةرشع

 دق و . عاجإلاب ةيالا صيصخت زئاج و « قافتالاب اهانزجأ نكل « رهاظلا ىضتقي

 لامي الإ هتحابتسا زوجت ال وضع عضبلا نأ ةرشعلا رابتع ال انباحصأ ضعب جتحا
 ناك و لاعب الإ هتحابتسا زوجت ال اوضع ديلا تناك الف « ةقرسلا ,ىف عطقلا هبشأف

 و يقارب كاكا ا حي ارم

CEE)ا ( 

 ا ر

 سيل مهارد ةرشع نأ تبثف . ( ١١ : ٤۷١ «< 48٠١ )نئسلا ءالعإ ىف اهانيب دق

 ةمرتحملا ديلا عطقب رمأ ثيح عراشلا دنع لاومألا نم ىه لب ؛ هفاتلا “ىشلاب

 هرک ذ امم لوأ هجولا اذهب جاجتحالا و . ةميقلا ىف اهيواسي ام ةقرسب وأ اهتقرسب
 ْ 5 " ) هيلع دروأ مث ىرهظملا

 « ةضيرف نهروجأ نهوقآف نيلم هب معتمتسا اف » : ىلاعت
 عضبلا كلم اهب داري دقع ىهو « ةعتملا دقع عاتمتسالاب دارملا : ةعاج لاق

 ‹ قالط الب ةدملا كلت ءاضقنا دعب ةأرملا تناب « نيعم رهمب ةنيعم ةدم ىلإ

 لجرلا الو « ةجوز اهب ةأرملا ىمست ال و . ثاريم اههنيب سيلو « اهمحر أربتستو

 ا لصق نیر ا یزو دلال دونم نا لع نيعيمسفلا لواء ادا

 دوعسم نبأ ینعب هأرق مث . , ( ١ ) ىعسم لجأ ىلإ ةأرملا حكنت نأ لس و هيلع

 هناك ءاوس « ةعتملا وه تقوملا حاكنلا و لجأ ىلإ حاكنلا نأ ىلع ةلالد الد هنق 419
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 . « مكل هللا لحأ ام تبيط اومرح ال اونمآ نيذلا اهمأ ايو

 ةعتملا زاوج مدع ىلع عاجإلا دقعنا دقو :ةعتملا ةمرح ىلع عامجإلا دقعنا
 ةعيشلا نم ةفئاط نم الإ « راصمألا ءاملع ىف كلذ ىن فالح الب « اهميرحتو

 ةعتملا ميرحت ىلع ةجحلا و . ( عاجإلا ىف حداق ريغ وه و « اهفالخب ةربعالو ر
 تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو » : ىلاعت هلوق

 نأ كش ال ذإ « نوذاعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نف نيمولم ريغ مهنإف مهناعأ

 دانسإب هجام نبا ىور و . اههنيب ثراوت ال اذلو « ةجوز ىمست ال ةعتملاب ةأرما

 ىف انل نذأ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ » : لاقف بطخ هنأ رمح نع حب
 هتمجر الإ نصحم وهو عتمتي ًادحأ ملعأ ال ! هللا و . اهمرح مث « ثالث ةعتلا

 , ةعتملا هذه نوحكني لاجر لاب ام » : لاقف رمع بطخ : ةياور ىف و « ةراجحلاب
 . « هتمجر الإ اهحكن دحأ ىتوأ ال ؟ اهنع لس و هيلع هللا یلص هللا لوسر ىهن دق و

 .؟ اهب ىتفي سابع نبا : هل ليقف . مارح : لاقف « ةعتملا نع رمح نبا لثسو

 تام ام » : لاق هنأ ىرهزلا نع قيببلا جرخأ و ؟ رمع نامز ىف مزمزت الهف : لاق

 ‹ هحيمس ىف ةناوع وبأ ركذءاذل و . « ةعتملا لحب هاوتف نع عجر ىتح سابع نبا
 نبا نع ءاطع قيرط نم ساعنلا و رذنملا نبا و « هخسان ىف دئاد وبأ جرخأ و

  نهوقلطف ءاختلا مقلط ]إبلا ا ا 8 ار
 «ضيحما نم نسي ىثاللاو » « ءورق ةثالث نهسفنأب نصب رتي تقلطملاو » « نهتدعل

 نب ديعس نع قييبلا و دؤاد وبأ و « دوعسم نبا نع هريغ و قيببلا ىور اذكو

 سابع نبا نع ىذمرتلا ىورو . ةعتملا ثاريملا ةيآ تخسن : لاق « بيلا

 . ىلع الإ » ةيالا تلزن اذإ ىتح « مالسإلا لوأ ىف ةعتملا تناك امإ : لاق هنأ
 . مارح وهف اهاوس جرف لكف : سابع نبا لاق « مهناعأ تكلم ام وأ مهجاوزأ

 را در ا
 ديزم ال اب صاصحلا هلصفو . لجأ ىلإ حاكنلا ظفلب وأ ةعتملاو عاتمتسالا ظفلب ©
 . لجأ ىلإ حاكنلا خسن ةعتملا تخسن الف . ( 185 : ۲ ) عجاريلف هيلع
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 نم هريغ و ريبزلا نبا ةرظانم دعب هاوتف نع عجر امثإ سابع نبا لعل : تلقا

 ىرمهطظلا ىف !ذك .« ةخوستم ايتر رهظ و رمألا ةقيقح ىلع علطا نيح « ءاملعلا

 .( 07: عد

 |هيبأ نع ىلع نب دمحم ىنبا هللا دبع و نسحلا نع لسم و راغ یورو

 . ٠ سابع نبا اي الهم » : لاقف ءاسنلا ةعتم ىن نيلي سابع نبا عمس هنأ ىلع نع
 هللا لص هللا لوسر نإف « هثات لجر كنإ» : سابع نبال لاق هنأ ةياور قو

 لسم ىور و . « ةيسنإلا رمحلا مودل لكأ نعو ؛ ربيخ موي اهنع ىمن لسو هيلع

 اهيأ اي » : لاقف لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك هنأ ىنهحلا ةربس نع

 مرح ىلاعت هللا نأ و ءاسنلا نم ممول حلاق جرحت إد ننام

 نهومتيتا امن اوذخأت الو اهليبس لخيلف نهنم هدنع ناك نف « ةمايق ةمايقلا موي ىلإ كلذ

 «قالطلاو « حاكنلا ةعتملا - مدهوأ مرح » ًاعوفرم ةريره ىبأ نعو . ؛ ًائيش

 هدانسإ : هباتك ىف ناطقلا نبا لاق و « ىنطق رادلا هجرخأ « ثياريملا و « ةدعلاو

 . ( ۳۸ : ١١ نئسلا ءالعإ ) نسخ هدانسإ : ةياردلا قت و . ( ىعليز ) نسح

 نبا نع هحيحص ىت ةناوع وبأ ىور « هاوتف نع عجر ًاضيأ جيرج نباو
 لحب ىوتفلا نع ىنعي « اهنع تعجر دق ىنأ اودهشا » : ةرصبلاب لاق هنأ جيرج '

 + (۷۷ : ٣ ىرهظملا ) هب سأب ال هنأ ًاثيدح رشع ةينامت مهثدح نأ دعب ةعتملا
 سابع نبا نع ىكح دق و . تخسن مث مالسإلا لوأ ق تناك اهنأ هل نيبت مث ىأ

 ملعلا ىلإ نيبستنملا ضعب هب رتغاو «رارطضالا لاح ةعتملا ةحابإب ىتفي ناك امنإ هنأ

 الو . كلذ ىف.هب ىتفأ ام لك نع عجر دق سابع نبا نأ ردي مل و انرصع ىف

 سفنلا فلت ىلإ ىضقفي ام ىف وه امنإ رارطضالا ثإف-« ةعتملا ىلإ رارطضالل ىنعم
 ا و تاي اا ءءاضعألا عطق وأ

 ٠ . ِءاجو هل هنإف موصلاي

 ىنعم لب « ةبآلا هذه نم ةدارم تسيل ةعتملا نإ : نيرسفملا رثكأ لاقو
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 جرخأو . دهاجمو « نسملا لاق اذك ؛نهررهم ىأ « نمروجأ نهونآف » حيحصلا
 حاكتلا عاتمتسالا : لاق سابع نبا نع متاح ىلأ نبا و ؛ رذنملا نباو « ريرج نإ
 « ءادألا بوجو ىلع ةلالد هيف و . « ةلحن نهتاقدض ءاسنلا اونآ و » هلوق وهو
 كلذ لبق .بوجولا سفن مدع ىلع لدت ال و .' عاتمتسالاب طوقسلا لاهحا مدع و
 ةجح ال و . نيتبآلا نيب ضراعتالف « ةيآلا هذه ىف هنع توكسم وه لب ؛ دقعلاب
 امتإو ؛ دقعلا نود توملا وأ لوخدلاب الإ رهملا قحتست ال ةأرملا نأ ىلع كلامل هيف
 طقسي نكل دقعلاب ىمسملا كلمت روهمحلا دنعو « ىمسملا فصن :دقعلاب قحتست
 ىلاعت هلوق ىن ءابلا نأل «٠ صنلاب لوخدلا لبق قالطلاب رهملا فصن
 لاملا بوجو قوصل ىلع تلدف « قاصلإلل « مكلاومأب اوغتبت نأ ١
 .٠ ( ۷۸ : ۳ ) ًاصخلم ىرهظملا ىف اذك . دقعلا ىنعي ءاغتبالاب

 « ةضيرفلا دعب نم هب ميضارت ايف مكيلع حانج الو » : ىلاعت هلوق

 مكيلع حانج ال هب ٍمارملا : لاق حيحصلا حاكنلا ىلع عاتمتس الا لمح نم
 ديزي وأ ٠ جوزلل هلك بهت وأ ضورفملا ضعب ةأرملا طحت نأ نم هب متيضارت اف
 | . ضورفملا ردق ىلع لجرلا

 قحلت ةدايزلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىن : ةلئسم :دقعلا لصأب ةدايزلا قحلت
 . رهملا لصأ بلاطت امك ةدايزلا بلاطت نأ ةأرمللف ؛ طحلا اذكو « دقعلا لصأب
 . تلطب اهضبقت مل نإو «تضم اهتضبق نإ ؛ ةفنأتسم ةبه ةدايزلا : ىعفاشلا لاقو

 ةدايزلا قوحل ىلع ءانب و . ةبآلا هذه ىف ةدئاف الف لاق اك رمألا ناكول : انلق
 5 ةدايزلا عم رهملا بحي اهب لخد وأ جوزلا تام نإ : دمحأ لاق رهملا لصأب

 ةفينح وبأ لاق اذكو . ىمسملا عم ةدايزلا فصتني لوخدلا لبق اهقلط نإو
 « فصتني ال و لوخدلا لبق قالطلاب ةدايزلا طقست : لاق هنأ ريغ « هللا همحر
 نحل متضرف دقو نهوسمن نأ لبق نم نهومتقلط نإو» : ىلاعت هلوقل
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 لاق . فصتنتف « ضورفملا ف تلخد لصألاب تقحتلا امل ةدايزلا نأ هيفو
 نأ انسلع دق انأ ةدايزلا طقسي لوخدلا لبق قالطلا نأ ىلع ليلذلا و : شالا

 لوخدلا لبق قالطلا درو اذإ مث « للملا رهم بجو ةيمستلا نع الخ اذإ .دقعلا

 امل ةدايزلا كلذك « دقعلا ىف ىمسم نكي مل اذإ ( ةعتملا تمزل و ر هطقسأ

 دق تناك نإ و لوخدلا لبق قالطلا اهطقسي نأ بجو .دقعلا ىف ةامسم نكت مل

 لبق تام نإ : كلام لاق و . ( ١14١ : ؟) مِلعأ هللا و « دقعلاب اهقاحلإب تبجو

 لبق اهقلط ءاوس « قالطلا ىف ةتباث ىه و ةدايزلا تلطب ضبقلا لبق و لوخدلا
 . ( ۷۹ : ”) ىرهظملا ىف اذك . هدعب وأ اهب لوخدلا

 نم لقأ تبهو ولف « ًاقافتا حص اهقادص ضعب ةأرملا تطح ول : ةلئسم

 فصنلا مام ىلإ اهيلع جوزلا عجر لوخدلا لبق تقلطو قابلا تضبقو فصنلا
 اضيأ.هيف اذك « طقف ضوبقملا فصتني اه دنعو « هللا همحر ةفينح ىلأ دنع

 ش .( ۷۹: ١)"

  تانم'وملا تنصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو < ىلاعت هلوق

 | « محر روفغ هللا و  هلوق ىلإ (

 كلام و ىعفاشلا جتحا :ةيباتكلا حاكنو ةرحلا لوط دنع ةمألا حاكن مكح
 ةمألا حاكن ميرحتو «ةرحلا لوط دنع ةمألا حاكن ميرحت ىلع ةبآلا هذهب دمحأو

eطرشب و ةرحلا لوط مدنع طرشب طورشم ةمألا حاكن ةحابإ نأل  
 اذإ و «.مكحلا ىن بجوي طرشلا مدعو ؛ طرشلاب قحلم فصولا نال « اهنامإ
 رباج نع قييبلا هاور . دؤعسم نباو <« رباج لاق هبو . ميرحتلا تبث ةحابإلا ىتنا
 موهفمي لالدتسالا نإ : الوأ انلق . دوعسم نبا نعرذنملا نبا و ٠ حيحص هدانسإ و
 ىصقأ نأل « مكحلا یت بجوي ال طرشلا مدع و « اندنع حصص ريغ ةفلاخلا
 رلاونلب .ء لولعملا مدع بجوي ال ةلعلا مدعو < هتلع نوكي نأ طرشلا بتارم
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 ءاؤس « ةيباتك وأ تناك ةنماوم ًاقلطم ءامإلا حاكن ةحابإ و . ىرخأ ةلعب هدوجو

 : ىلاعت هل وق مومعب تباث ‹ هنع ًازجاع وأ ةرحلا حاكن ىلع ًارداق جوزلا ناك
 ءارو ام مكل لحأ و ٠ : ىلاعت هلوق و « ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ,

 نوكي ال نأب طورشم هب نيلئاقلا دنع موهفملاب لالدتسالا نأب : ًايناث و . « مكلذ
 جرخم ًاجراخ مالكلا نوكي نأ زاج انههو « ةداعلا جرخم ًاجراخ دييقتاا

 لوط مدع دنع الإ ةمألا حاكن ىف بغري ال رحلا لجرلا نأ ةداعلا نإف ؛ ةداعلا
 « تانماوملاب تنصحملا ديق كلذ لجأل و « ةرفاكلا ةرشاعمب ىضر ال لسملاو « ةرحلا
 زوجي ال هنإ :هللا همحر ىعفاشلا لاق مث نمو < اعاجإ زارتحالل ديقلا كلذ سيلو

 . لضفألا نايبل دييقتلا نوكي نأ زاجو . ًاضيأ ةيباتكلا ةرحلا لوط عم ةمآلا حاكن

 ىن موهفملا ةدافإ انملس ول انأب : ثلاث و : ءامإلا و تايباتكلا حاكن هركي .
 .ةهاركلا نمض د ىف نوكي دق لب « ةمرحلا توبث مزلتسي ال ةحابإلا ىننف « ةحابإلا

 حاكن ىف ةهاركلا هو و . عئادبلا ىف هب حرص امك ٠ ةهاركلاب لوقن نحت و

 هللا .لاق « هنع ايمن دق و رافكلا ةالاوم همازاتسا ةرح وأ تناك ةمأ ةيباتكلا
 بتارم ىلعأ نم حاكتلا و ) « ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال » : ىلاعت

 و . « حاكنلا لثم نيباحتملل رت مل : لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاق . (ةالاوملا

 : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو « مهيلع هللا بضغ ًاموق اولوتت ال » : لاق

 نيدلا تاذب رفظاف ؛ اهنيدو « اهبسحو « اهلاجو « احلال : عبرأل ةأرملا حكنت »

 'اهنأ ءامإلا حاكن ةهارك هجوو . ةريره ىلأ ثيدح نم هيلع قفتم « كادي تبرت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاق دقو < اك توم قرلاو « دلؤلا قاقرإ بجوت

 ‹ دؤادوبأ هاور « مهيلإ اوحكنأو ؛ ءافكألا اوحكناف ؛ مكفطنل اوريخن » : ملسو

 )۸٠١۸٠:۲(. ىرهظملا نم ًاصخلم ىهتنا . ةشئاع نع قييبلاو «هححصو مكاخلاو

 : « الوط مكنم عطتسي مل نمو » : ىلاعت هلوق هللا همحر فسوي يأ ليوأت
 . « الوط مكنم عطتسي مل نم و ف : ىلاعت هلوق لوأت هنأ فسوي یبا نع ىور دقو



 نم نأل « غئاس ليوأتلا اذه و . ( هنالطبب انلق دق و ةزحلا ىلع ةمألا حاكن نع
 ىلع ردقي ال و اهيلإ لصي ال ذإ « اهيلإ لوطلل عيطتسم :ريغ وهف ةرح هدنع سيل
 ةيآلا ىنعمب ىلوأ وه و « ةرحلا أطو كلم وه هدنع لوطلا دوجو ناكف ؛ اهيطو
 هل بجوت ال لاملا ىلع ةردقلا نأل « اهجوزت ىلع ةردقلا ىلع هلوأت نم ليوأت نم

 دوجوب هنم صخأ أطولا كلم لاحب لوطلا دوجوف « حاكتلا دعب الإ أطولا كلم
 ًاريثأت ةجوزلا أطو كلل اندجو انأ هيلع لدي و . حاكنلا ىلإ لسوتي هب ىذلا لاما

 مرح ةمأ ىطو وأ « اهتنب هيلع تمرح ةأرما ىطو نك ) ىرخأ حاكن عنم ىف
 لاملا دوجول ظحال ًاذإف ؛ لاملا دوجول ةيزملا هذه دج مل و ( الثم اهتخأ أطو هيلع

 ليوأت نم حصأ ةرحلا أطو كلم ىلع ةيآلا فسوي ىبأ ليوأتف ؛ ةمألا حاكن عنم ىف

 : تلق . ( ۱۹۷ : ” ) هماكحأ ىف صاصحلا هلاق . لاملا كلم ىلع اهلوأت نم

 نم و » : ىلاعت هلق ىف حاكنلا ظفل انلمح اذإ حصي اممإ فسوي ىبأ ليوأت نكل و

 ىلع هلمح رهاظلا و « أطولا ىنعم ىلع « تنصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل

 ظ . ملعأ ىلاعت هللا و . نيرسفملا رثكأ هيلإ بهذ اك دقعلا ىنعم

 نإ : ىلرعلا نبا لوق امأو : فسوي يأ ىلع ينرعلا نبا دارإ نع باوحلا

 همحر فسوي ىبأ ىلع هب درلا حصي الف ( 154 : ١ ) ةعسلا و ىنغلا وه لوطلا
 هرسف كلذك « دقعلا وه حاكتلا نإ : هلوق و . نابراقتم ةردقلا و ةعسلا نإف ؛ هلل

 ىبأ لوق نالطب مزلتسي ال كلذ نكل-و ملسم ىنا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعاج

 راص مث ةغل أطولا ىف ةقيقح حاكنلا نأل « غئاس ليوأت وه لب ؛ هللا همحر فسوي
 . افرع دقعلا ىن ةقيقح

 هللا همحر ىبرعلا نبا در مث :هنع باوحلا و صاصخلاا ىلع ينرعلا نبا در

 نأل ؛ ةرورضل اسيل لوطلا مدعو تنعلا فوخ نإ :هلوق ىزارلا صاصخلا ىلع
 ىهتنا سفنلا فلت عاملا دقف ىف سيلو «سفنلا فلت ايف فاح ام ةرورضلا
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 در, امب لابیال مكبتم وأ عرشلا جابنمب لهاج مالک اذه : لاقو .( 195:؟)
 قلع مكح هنإ.: انلق امنإ « ةرورضلاب طني مكح هنإ : لقن مل نحن و ؛ لوقلا
 اهعم نوكت ىلا ةجابلا و ةرورضلا نيب قرفي مل نمو . ةجاحلاب ةنورقملا ةصخرلاب

 نإف : تلق . ( 155 : ١ ) خلا لهاج وأ دناعم هنإف هعم مالكلاب ىنعي الف ةصخرلا
 ىلإ لوطلا دوجو نكيلف ةصخرلا اهعم نوكت ىتلا ةجاحلاب ًاطونم ةمألا حاكن ناك
 ءاملا دجو اذإ مميتملاك « ىبعشلا لاق انك ةمألا حاكنل ًاخساف حاكنلا دعب ةرحلا
 الو « ىبرعلا نبا ال و « كلام هب لوقي ال و « ًاضوتي مل وأ أضوت همميت ضقننب

 ؟ دناعملا وأ لهاح لا وه نم اورظنليلف . هب اضف

 هنإ : انباحصأ لاق امثإ و : صاصحلا لاق : ةرحلا ىلع ةمآلا حاكن زوج ال
 هنأ لمر هيلع قا لاس ىبتلا نع دهاجو نسا ىور اذ ةر ىلع ةمآلا جوتي ال
 ةمآلا جوزت نكي مل رثألا نم درو ام الولو . « ةرحلا: ىلع ةمألا حكنت ال » : لاق

 بجوي سايقلا و « هرظح بجوي ام نآ رقلا ق سيل ذإ « ًاروظحم ةرحلا ىلع
 ءزعلا ىف رم دقو : تلق . ( ۷ : ۲ ) ىهتنا رثألا اوعبتا مهنكل و « هتحابإ
 ARCO وال ا

 رهوحلبا ) لسرم هنإ : لاق و « هننيم ىف قيببلا هاور . ةرحلا ىلع ةمألا حكني نأ
 نع حيمص دانسإب قازرلا دبع ىور و . اندنع ةجح لسرملا و . ( ۸٠ : ۲ یتا
 حكنتو « ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال » : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر هللا دبع نب رباج

 « امكح عوفرم ىأرلاب كردي ال اف ىباحصلا لوقو . ( ةيارد ) « ةمألا ىلع ةرحلا
 . ملعأ ىلاعت هللاو « لوصألا ىن ررقت انك

 ةمآلا حاكن زاوج مدتعب لوقي ةفينح وبأو : ۸١( : ۲ ) ىرهظملا ینو

 نأ نسحلا عم“ نمع ةيلع نبا نع ننسلا ف روصنم نب ديعس ىور امل « ةرحلا ىلع
 حكنتو : لاق « ةرحلا ىلع ةمألا حكنت نأ ىبن لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ‹ نسحلا ىلإ لصتم دنسب هريسفت ف ىربطلاو قييبلا هاورو . ةمألا ىلع ةرحلا



 م ١ ' عاني ا. . نآرقلا ماكحأ

 نكل و : تلق ) روصنم نب ديعس ةياور ىف مهبلاوهو : ظفاحلا لاق . نسحلا

 قازرلا دبع هاور و . ( هل مكحلاف ءًاضيأ ةقث هنع ىوارلاو « ةقث لوحألا رماع
 اذكو « ةجح اندنع لسرملاو «هنع ةبيش ىلأ نبا هاور اذكو ءالسرم اضيأ نسما نع

 نبا ىور . دضتعا دق انههو « ةباحصلا لاوقأب دضتعا اذإ هللا همحر ىعفاشلا دنع

 ىلع جوتي نأ اهل ىغبني ال ةمألا نإ » ًافوقوم هنع هللا ىضر ىلع نع قييبلاو ةبيش ىبأ

 دوعسم نبا نع جرخأو .نسح هدنسو « ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال» : ظفل فو «ةرحلا

 :لوقي هنع هللا يضر ًارباج حمس هنأ ريبزلا ىبأ قيرط نم قازرلا دبع یورو . هوحن
 نم ٠ دازو هوحن قييبللو . « ةمألا ىلع ةرحلا حكنتو «ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال»

 ًاضيأ قازرلا دبع دنع وهو . حمص هدانسإو « ادبأ ةمأ حكني الف ةرح قادص دجو
 , ةمألا ىلع ةرحلا جوزت » بيسملا نب ديعس نع ةبيش ىبأ نبا جرخأ و . ًادرفم
 : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح بابلا ىف و . ؛ ةرحلا ىلع ةمألا جوزرتت ال و

 نأ ىلإ ثيدحلا  ناتنثا دبعلا قالط » : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هاور . « ةرحلا ىلع ةمألا جوزرتيالو <« ةمألا ىلع ةرملا جوتي و لاق

 هنأ انهه ةفينح ىنأ لصأ ىلع دري نكل . فيعض لس نب رهاظم هيفو « ىنطقرادلا

 ثيدحب « مكلذ ءارو ام مكل لحأ و » : ىلاعت هلوق ىنعأ باتكلا صيصخت مزاي

 ثيدح هنإف ًاضيأ و ) عاجإلاب ديأت ثيدحلا اذه : لاقي نأ الإ مهللأ « داحآلا

 زوجي و . ( هلثمب باتكلا صيصخت زوحي ًاضيفتسم راصف « لوبقلاب ةمألا هتقلت
 زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو « هللا همحر ىعفاشلا دنع ةرحلا ىلع ةمألا حاكن دبعلل
 زاوخبا مدع ىلع ةئالثلا ةمثألا هب لدتسا ام اذك و « لسرملا نم انيور ام قالطإل
 . ىهتنا لع ىلاعت هللاو « ًاضيأ ديعلا ىف دوجوم موهفملا نم ر#

 و كلام بهذ دقف تايباتكلا ءامإلا حاكن امأو : تايباتكلا ءامإلا حاكن
 هلوق موهفمب اوجتحا و « ًاقلطم ةيباتكلا ةمألا حاكن ميرحت ىلإ دمحأ و ىعفاشلاو

 ةرح قادص دجو نم و » رباج نع رم ابو « تانمؤملا ماب نع و + باع
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 ‹ هيف مهل ةجحال و . « ثنعلا ىشخو الوط عطتسي مل نمل ةمألا حاكن هللا لحأ

 ,زاوج رباج لوق موهفم و ءرم انك اندنع حيمص ريغ ةفلاخلا موهفمب لالدنسالا نأل

 ًزاوج دوعسم نبا لوق موهفم و « ةرح قادص دجب مل نمل ةيباتكولو ةمألا حاكز
 ' رشع ىداحلا ءزحلا ىف انركذ دق و « تنعلا ىشخ نمل ةيباتك ول و ةمألا حاكل

 بتكف « اهليبس لخ رمع هيلإ بتكف « ةيدوهي جوزت هنأ ةفيذح نع ءالعإلا نم
 فاخأ نکل « مارح اهنأ معزا ال ىنإ : رع بتكف « تلعف ًامارح 'ناك نإ هيلإ
 . ةنبا حكن هنأ ناثع نعو . هب سأب ال دنسب ةبيش ىلأ نبا هاور . ةسموم نوكت نأ
 . ىتيببلا هاور . هيدي ىلع تملسأ مث « هئاسن ىلع ةينارصن ىهو ةيبلكلا ةصفارفلا
 هاور . مهرئارح ةلنرثمي باتكلا لهأ ءامإ : لاق ىنادمملا ( ١ ) ةرسيم ىبأ نعو

 : لزق قازرلا دبع نع انيور : مزح نبا لاقو . حي دانسإب ةبيش ىلأ نبا
 مزجو ) ًاسأب هنع هللا ىضر ىلع هب ري مل : لاق « ةمألا حاكن نع نليفس تلأس

 قازرلا دبع ركذ و . ( ةمدقملا ىف هانركذ انك « هدنسي مل ولو ةجح رثأب نايفس
 حاكن ةمألا هذه ىلع هللا عسو امم : لاق دهاجم نع ثيل نع ىزوثلا نع ًاضيأ

 ىلا رهاوجللا نم ىهتنا . نايفس ذخأي هب و . ًارسوم ناك نإو ةينارصنلا و ةمألا

 .( "ا ٠۳١ 2 ۲۹ : ۱۱ ) ءالعإلا مجاريلف طسبلا دارأ نمو

 : هتزاجإ ىلع ًافوقوم نوكيو « امهديس نذإب الإ ةمألاو دبعلا حاكن زوجمال

 ؛ تايتفلا ىلإ عجار ريمضلا «نيبابرأ ىنعي « نهلهأ نذإب نهوحكناف » : ىلاعت هلوق
 . دلولا مأ و « ةربدملاو « ةبتاكملا و « ةنقلا : : معت ىهو « ءامإلا اهب دارملاو

 الإ ءامإلا حاكن زوجي ال ىنعي ديقلا ىلإ غجار باتا رب ترج رال ايه رمألاو

 عمجم رمأ ديسلا نذإالب قيقرلا حاكن زاوج مدعو : دبعلا اذك و « اهديس نذإب

 وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع اأ » : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « هيلع ‹ هي

 . ليلج یعبات ( ) ١
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 , نسمح ثيدح : لاق و « رباج ثيدح نم يذمرتلا و ‹ دؤاد وبأ هاور «رهاع

 كن اذإ » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعهنع هللا ىضر رمع نبا نع آضيأ ننسلا فو
 . ۸١( : ۲ ىرهظملا ) «لطاب هحاكنف هالوم نذإ ريغب دبعلا

 حاكن نأ ىف اوفلتخا :ةلئثسم : ًافوقوم دقعني هديس نذإ ريغب دبعلا حاكن ش

 لاقف ؟ الصأ دقعني ال مأ ىلوملا نذإ ىلع فقوتيو دقعني له ديسلا نذإ ريغب دبعلا
 دفعني هنإ : - هللا همحر دمحأ نع ةياور ىهو - كلامو هللا همحر ةفينح وبأ

 فرصتي دبعلا نأ روهمب#ل . الصأ دقعني ال : هللا همحر ىعفاشلا لاقو « ًافوقوم

 ةمذلا لغش و ةمألا ىف ىطولا ىف هقح تاوفل ىلوملا نذإ طرتشي امنإ و « هتيلهأب

 هللا همحر ىعفاشلل و . هدقع نود ىل ىلوملا نذإ ربتعا ةبالا ىف و « دبعلا ى رهملاب

 ؛ قاصلإلل ةيآلا ىف ءابلا نأو « لطاب هحاكنف ١ : لسو هيلع هللا ىلص هلوق

 ىرهظملا ) رخأتم نذإ ىلع فقوتي الف « حاكنلاب ًاقصالم نذإلا نوكي نأ دبالف

 و« نسحلا لاق و : ( 7١١ : ۲ ) صاصجلل نآ رقلا ماكحأ ىو .( ۲٢
 رمألاف هالوم نذإ ريغب دبعلا جوزت اذإ : ىعشلاو < مهاربإو « بيسملا نب ديغس

 نذإ ريغب ذبعلا حاكن : ءاطع لاق و . در ءاش 1 زاجأ ءاش نإ « ىلوملا ىلإ

 ىبأل ًامالغ نأ سالخ نع ةداتق ىورو . ةنسلا أطخأ هنكلو « انزب سيل هالوم

 قرفف ( امنع ىلاعت هللا ىضر ) نامتع ىلإ كلذ عفرف « هنذإ ريغب جوزت ىسوم

 : ًافوقوم انهحاكن زاوج ىلع لد ) سامخأ ةثالث ذخأ و « نيسمحللا اهاطعأو .« اهنيب

 : ( هجو اهنم نيسمخللا هذخأ و اهنيب هقيرفت و ناءع ىلإ هعفرل نكي م الإو

 امنإو ؛ الع دح ال هنأ فلسلا نم هلوق انركذ نم قفتاو :ركب وبأ لاق
 ٠ ىوارلا نظف « ادح ال ًاريزعت اهدلج نوكي نأ زئاجو « رمع نبا نع دحلا ىور
 الإو « ةلمحللا ىف حاكنلا توبث ىلع اهنع دحلا ىن ىلع فلسلا قافتا لدف ) دح هنأ
 ىف ةجوارتملا ىف اهنع هللا ىضر رمع و ىلع قفتاو . ( ىنعم امنع دحلا ىننل نكي مل
 دنبعلا و « كلذ' ىف اهفلاخ ةباحصلا نم ادحأ معن ال و « اهيلع دح ال هنأ ةدعلا
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 ةدتعملا حاكنو « راصمألا ءاهقفو نيعباتلا ةماع دنع ةزاجإ هقحلت حاكن (دبعلا حاكز
 ىف باتكلا ىف هيلع صوصنم ةدتعملا حاكن ميرحتو ؛ دحأ دنع ةزاجإ هقحلت ال

 حاكن ميرحت و « « هلجأ باتكلا غلبي ىخ حاكنلا ةدقع اومزعت الو » : ىلاعت هلوق

 17١37 (.٠ : ؟) ىهتنا رظنلاو دحاولا ربخ ةهج نم دبعلا

 نيعباتلا ةماع دنع ًافوقوم ىلوملا نذإ ريغب دبعلا حاكن نوك ىلع ليلد هيفو
 « لطابلاك هنأ هانعم لطاب هحاكن نأ رمع نبا ثيدح ىف اف « راصمألا ءاهقفو

 ىلع لدي ال « نهلهأ نذإب نه وحكناف » : ىلاعت هلوق ىف ءابلاو . ًافوقوم هنوكل

 ىلع لدي .امنإف اندنع امأ و ؛ موهفملاب لاق نم دنع الإ نذإلا ريغب حاكنلا نالطب

 اذإ هداسف وأ ًافوقوم هتحص نع تكاس وهو « ىلاؤملا نم ناذيتسالا بوجو
 نيعباتلا ةماع دنع ةزاجإ هقحلت حاكن دبعلا حاكن نأ تفرع دق و « نذأتسي م

 وب ار اير ير ل
 ف . لعأ ىلاعت هللاو

 a ىلاعت هلوق قو : بأ جوزت نأ ةأرمل

 نم معأ ) ىلاوملا هب دارملا « نهلهأ » هلوق نأل « اهتمأ جوزت نأ ةأرملل نأ ىلع ةلالد

 جوزت نأ ةأرملل زوجيال : هللا همحر ىعفاشللا لاق و إ. ( ىثنأ وأ ًاركذ نوكي نأ

 رهاظ هدر لوق وه :صاصمللا لاق . جيوارتلاب اهريغ لكوت امنإو ءابّتمأ

 ليكتوت لاج رف اهيلع حاكنلا دقع كلمت ال ىه تناك نإف ًاضيأ و « باتكلا

 زئاج ريغف هكلمي ال ام امأف ؛ هكلمي اف زوجي امنإ ناسنإلا ليكوت نآل « هب اهريغ

 ke ر لک را ھو لكلاب اهياكحأ ناک یا درا یہ مرغ لك

 « نهروجأ نهونآو » : ىلاعت هلوق .

 نإ : ةيآلا هذه رهاظب كلام لاق :ةمألل ال هل رهملاف هتمأ ىلوملا جوز اذإ
 اهبنوك روصتي ال « هل ةكؤلمم اهنأل « اهديسل اهرهم روهمحلا دنع و « ةمألل رهلا
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 ريسلا رهملا نأب ملعلل فاضملا فذحف « نييلاوم اونآ ىنعملاو « هركذ مدقتل
 1 . ةينيد ةرورض

 ىرهظملا لاق : بابلا ىف ةيفنحلا ىلع ىرهظملا دارنإ نع باوحلا

 لع فوطعملاو فوطعملا ةك راشم ىضتقي ال فطعلا نأل ق نلررأتلا ف

 ىضنقي دق هنإف « رظن هيف و : تلق ) مدقت امف كارتشالا امن و « رخأتملا ديقلا ىف
 و تظفحلا و مهجورف نيظفحلاو » : ىلاعت هلوقك ًاضيأ رحأتملا ف كارتشالا
 ليلد نم فاضملا فذحل دب ال و : لاق . ( تاركاذلاو آريثك هللا نيركاذلا

 كاذب كلمأ ىلوملا نأو « اهسفن اهجيورتل اهكلم ىنن نم ةبآلا ىن ام هليلد : تلق )
 هکلم ىننف « “یش ىلع ردقي ال اك ولم ًادبع الثم هللا برض » : یلاعت هلوقو « اهنم

 نأ زوجي و ‹ هكلمت الو اهرهم قحتست ال ةمألا, نأ ىلع ةلالد هيفف « ًاماع ًايفن

 ةمأ وأ ةريغص ةيبص جوزت ول اك « ىلاوملا دارملاو نييلإ ءاطعإلا فاضأ نوكي

 ءاطعإ دارملا نوكي و (ميرهم اهطعأ : لاقي نأ زلج ىلوملاو بألا نذإب ةريغص
 هقح ميتيلل عنام هنإ : هلطم دق ميتيل نيد هيلع نمل لاقي اذك و « ىلوملا وأ بألا

 ل نعناع ع هت يني طي : . لاقي و « هضبق قحتسپ ال ميتيلا ناك نإو

 . ( هماكحأ

 قبس عم مهونآ ىلع نهونآ رايتخال ةتكن نم دب الو : ىرهظملا لاق

 امنأب راعشإلا و ءروهملا باجيإ ديكأت ةتكنلا : ىنازاتفتلا قحا لاق . لهألا ركذ

 اہ کا یتا رع ی اال كن را ع :انلق ) عاضبألا روجأ

 'نهونآو » :هلوقب دارملا نوكيو ءانهه ىلوملاوهو عضبلا كلام قاقحتسا ىلع لب
 وه ناك ةمدخلل رجآ اذإ ىلوملا نأ ىرت الأ . نهيلاوم نم كلذ قحتسي نم ءاتيإ

 نأ بحي كلذكف اهعضب لدب هنأل ال بجي رهملا ناك نإف ؟ اهنود رجألل قحتسملا
 ْ اكلم ناك اهعفان كلاما وه ىنوملا ناك اذإ و « اهعناتم لدب هنأل امل ةرجألا نوكت
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 لدب هنأل « اهنود رهملا ضبق قحتسي نأ بحي امنود ةرجألا قحتسا نف « اهعضبل
 وه ىلوملا و « اهغضب عفاتم ال و اهندب عفانم كلمت ال اهنأل « اهكلم ال ىلوملا كلم
 جاجتحا متي الو . اههنيب قرف الف ‹ حاكتلاو ةراجإلا تمت هبو « نيلاحلا ىف دقاعلا
 هلاق ) « هانعم و ههجو انيب دقو « نهروجأ نهوتآو » : ىلاعت هلوقب ةيكلاملا

 . ( ًاضيأ صاصملا

 دبعلاك ادي رهملل ةكلام ةمألا نإ :<لاقي نأ برقألاو : ىرهظملا لاق
 ىهتنا نييلإ ميلستلا بجيف « ةراجتلا ىف نذإلاك حاكنلا ىف نذإلا و « نوذأمل
 قحتسملا وه ناك ةمدخلل ىلوملا اهرجآ اذإ ام هيلع دري و : تلق . ( ۸۲ : ۲)

 ىلع حاكنلا سايق و . نايبلا هيلعف قرفلا ىعدا نم و « .مدقت امك « اهنود ةرجألل
 . . ىي ال اك « ةراجتلا ىف نذإلا ىلع هسايق نم برقأ ةراجإلا

 اهرهم بوجو ىلع لدي « فورعملاب نهروجأ نه ونآ و » : ىلاعت هلوق و

 نم نيب و ىمس نم نيب قرفي مل هنأل « مسي مل وأ اهرهم اهل ىمس « اهحكن اذإ

 «فورعم اب ٠ :ىلاعت هلوق لثملا رهم هب ديرأ هنأ ىلع لديو .رهملا هباجيإ ىف مسي م
 داتعملا نظلا بلاغو « داهتجالا ىلع ًاينيم ناك اف قلطيو لاقي امنإ اذهو

 « فورعملاب نبتوسكو نهقزر دولوملا ىلع و : ىلاعت هلوقك « فراعتملاو

 : .( 5١ : ۲ ) صاصحملا هلاق

 . « نادخأ تاذختم ال و تاحفاسم ريغ تنصحم » : ىلاعت هلوق

 نأ ىه ةحفاسملا : نسحلا لاق : هيف فالتخالا نايب و ةينازلا حاكن مكح

 نزال دحاوب صتخت نأ ندخ تاذو . ( ًاراهج ةينازلا ىأ ) هتعبت اهاعد نم لك

 نهحاكن ديق و . ةيناثلا نوزوجي و « ىلوألا نومرحي اوناك برعلا و . هنعم الإ

 : دمحأ لاق و « هللا اهمجر نعفاشلا و ةفينح ىبأ دنع لضفألا نايبل ناصحإلاب

 : ىلاعت هللا لاق < بوتت ىتح ةمأ وأ تناك ةرح ةيئازلا عم حاكنلا زوجي ال
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 , ىلاعت هللا ءاش نإ رونلا ةروس ىف اهريسفت ىنأيس و « نينماوملا ىلع كلذ مرحاو |

 حصيو “ مدخلا راب انلوق وه و ًاقلطم ةينازلاب جيوأرتلا هركي : كلام لاقو

 رمهملا ءاتيإ ديقو . ( ثويد وهف هتأرما انزب ىضر نم نأل هرکی امنو < حاكنلا

 ملاح ىف ناك اذإ حاكنلا نأل « هب حاكنلا دييقت ىلع ءانب ءاج امن ناصحإلاب
 , لاحلا باحصتسا ىلإ ًارظن ابلاغ ةلاحلا كلت ىن ًاضيأ ءادألا ناك ناصحإلا

 . ًاعاجإ ةفعلاب ديقم ريغ رهملا ءادأ بوجو نأ درب الف

 تنصحلا ىلع ام فصن نبلعف ةشحافب نأ نإف نصحأ اذإف » :ىلاعت هلوق
 +: تالا قف

 :جيورتلا « نصحأ اذإف » : ىلاعت هلوق ىف هب دأرملا و « ناصحإلا ىنعم ركذ

 ‹ ةفعلاو ةيرحلا : ىنعمب نآ رقلا ىن ءاج و . عنملا : ةغللا ف ناصحإلا و

 عون اهنم لك فو « هبساني ام ماقم لك ى ربتعي . مالسإلاو « جاوزلاو
 ةمألا ىف مالكلا نأل ( مالسإلا نود ) جيوزرتلا انهه دارملا و . عنملا نم

 تنصح اب دارملا و . انزلا ىنعي « ةشحافب نيتأ نإف » : هلوق قانت ةفعلا و « ةملسملا

 نأل ؛ رئارحلا نم تاجورتملا اهب دار نأ زوحيال و « نبنم راكبألا ىأ رئارخلا

 . ( #8 : ۲ ) ىرهظملا ىف اذك . هيف فيعضتلا روصتي ال اذ و ؛ مجرلا نهدح

 ىف انزلا دح : ةلئسم : ماع بيرغت ىف ةمنآلا فالتخا و « رحم انزلا دح

 هللا همحر ةفينح ىبأ دنع نصحم ريغ ناك نإ ةدلج ةئام ةأرما وأ ناك الجر رحلا

 ٠ ةدلج ةئام اهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلا و ةينازلا » : ىلاعت هلوقل « ىلاعت
 ٠ بيرغتو ةدلج ةئام دمحأو ىعفاشلا دنعو . ( ًاعاجإ اهنم نصحملا ريغ هب دارملا و )
 تادرفنم نهبيرغت نأل ) ءاسنلا نود لاجرلا ف بيرغتلا امإ : كلام لاق و . ماع
 هيف و « مراحل بيرغت مزلتسي مراحملا. عم نهبيرغت و' « ةئتف مرح نهعم. سيل

 لیلدلاو . ( كلام ليلد ىف ىرهظملا هركذ ام ىلوأ اذه و « ًامرجم مرجلا ريغ لعج
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 ركبلاب ركبلا » تماصلا نب ةدابع ثيدح نم رم ام دلخللا عم بيرغتلا تابثإ ىلع

 ىلص ىنلا تعمس و : لاق دلاخ نب ديز نع و . سم هاور « ماع بيرغت و ةئام دلج

 ءارر 6 ماغ ةييرغت و ةلام دلع نصح مو ىنز نم ىف رمأي مس و هيلع هللا

 ٠ ربخب زوجي الو باتكلا ىلع ةدايز اذه : هلا همحر ةفينح وبأ لاقو . ىراخبا

 ( مامإلا ىأر ىلإ الوكوم نوكيف ؛ ًاريزعت و ةسايس لب ؛ ًادح نوكي الف ) داحتلا
 ٠ . ( 87 : ۲) رونلا ةروس ىف هيف ُمالكلا طسب ینأیسو

 ناك اجوزرتم « ةأرما وأ ناك الجر قيقرلا دح و : ةلئسم : قيقرلا دح

 « صنلا اذه ةرابعبف ةمألا امأ . ةعبرألا ةمثألا دنع طوس نوسمحن جورتم ريغ وأ

 ةمنألا دنع قيقرلا ىلع بيرغتالو . ةاواسملا قيرطب صنلا ةلالدبف دبعلا امأو

 رع د رع و واوا د نر طلو: + هذان

 روهمجل ةجح ةيآلا هذه و . ءاقرألا نم جوزرتملا ىنعي نصحلا مجري : روث وبأ

 نأل « دلحلا ىف الإ روصتي ال اذ و « رارحألا دح فصن ىلع لدت اهنإف « هيلع

 ىلإ ريبج نب ديعس و « دهاجم و « سابع نبا بهذ و . فيصنتلا لبقي ال مجرلا

 و ) ةيالا هذه نم طرشلا موهفمب المع « ءاقرألا نم ةجونرتملا ريغ ىلع دحال هنأ
 وه

 هللا همحر ةفينح ىلأ دنع ربتعم ريغ طرشلا موهفمو . ( نضحأ اذإف : ىلاعت هلوق .

 نأ ىلع هيبنتلا هنم دارملا لب ؛ ةيآلا هذه ىف طرشلل موهفم ال ةثالثلا ةمثألا دنعو

 را فالخب ؛ دلحلا هدح امنإ « هيلع مجر الف جيوارتلاب انصح ناك نإو كولمملا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومعب تبغي ماعلا مكحلا اذهو
 مكدحأ ةمأ تنز اذإ »

 ثيدح نم هيلع قفتم ثيدحلا « اهيلع برثيالو « دحلا اهدلجيلف اهانز نيبتف

 ٠ عاجإلا دقعنا هيلعو « معتف ؛ طرشلا ريح ىف ةركن « ةمأ » ظفل نإف . ةريره ىأ

 رز نع الا مكئاقرأ لع اوميقأ + سانا اببأ + لا هناا ىشر لع نعو

 ىنرمأف تنز لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةمأ نإف « نصح مل نمو مهنم نصحأ '

 :AE) ؟) ىرهظملا نم اصخلم ىهتنا . لسم هاور ثيدحلا اهدلجأ نأ
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 ا و مكل ريخ اوربصت نأ و مكنم تنعلا ىشخ نمل كاذ :  ' ىلاعت هلوق

 ٩ محر روفغ

 ىشخ نمب صتخم وه ىأ « ءامإلا حاكن ىلإ ةراشإ كلذ : نيرسفملا رثكأ لاق
 نأو . ةرخآلا و ايندلا ف ةقشملل ببس انزلا نإف < انزلا ىف عوقولا ىأ « تنعلا

 و « ًاقيقر دلولا قلخي اليك « مكل ريخ » نيففعتم ءامإلا حاكن نع « اوربصت

 رئارحلا حاكن » : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . هوركملا لعفلا اوبكترت ال

 نم سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا و ىلعثلا هاور « هكاله ءامإلاو « تيبلا حالص

 اقا اذه لعاشالا هته ق ع و قون و أ ت ٠

 , ءامإلا حاكن زاوحي انزلا ىف عوقولا فوخ طارتشا ىلع كلام و ىعفاشلل ةجح

 و : ىوغبلا لاق . صاصتخالل ( تنعلا ىثخ نمل : هلوق ىن ) ماللا نإف

 . رانيد نب ورم و سؤاط لاق هب و « رباج لوق. `

 دنع كلذ طرتشي الو : انزلا ىف عوقولا شخي ل ولو ةمآلا جاكن زوج

 هذه ىضتقعب «ةرورض ريغ نم هدنع ةمألا.حاكن هركي هنكل هللا همحر ةفينح ىبأ

 عرش ىلإ ةراشإ « كلذ ١» :مهضعب لاقو . نيرسفملا رثكأ ليوأت ىلع ىأ « ةيآلا
 انزلا اوبرقت ال ىتح « مكنم » برضلا ةقشم فاخ ىأ « تنعلا ىشخ نمل » دحلا

 انعم ىرهظملا ىف اذك ( لالدتسالا لطب لاّمحالا ءاج اذإو) . 0

OT) 

 : ةلئسم : نيتنلاب جوري نأ ار ءامإلا نم عبرأب جوري نأ رحم زوج
 ردقب الإ زوجي الف ) ىرورض ةمألا حاکن : هللا اهمحر دمحنأو ىعفاشلا لاق

 دييقتو « ةرحلا لوط مدعب هطارتش ال و < دالوألا قو همازاتس ال « (ةرورضلا

 عافدنال « رحل ءامإلا نم ةدحاولا قوف ام حاكن زوحي الف ؛ ناميإلاب ةمألا حاكن

 ةرورضلا ريغ نم ًاقلطم ةمألا حاكن زوجي : ةفينح وبأ لاقو . ةدحاولاب ةرورضلا
 ريغ نم ًاهوركم ناك نإ و « همدع و ةرحلا لوط دنع « ةيباتك وأ تناك ةملسم
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 : ىلاعت هلوق و « مكلذ ءارو ام مكل لحأو » : ىلاعت هلوق قالطإل ؛ ةرورض
 مدعل ةلع ناك ول دالوألا قر مازلتساو . « ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف و
 « ةرحلا حاكن ىلع ةردقلا دنع دبعلا حاكن ًاضيأ زاج امل ةرورض ريغ نع زاوحلا
 نأ ىلوأف ؛ مكدنع ءامإلا نم نيتثثلا حاكن دبعلل.زوجي ًاضيأو . دحأ هب لقي ملو
 حاكن رح زاج كلذلو ؛ دلبعلا لح نم. رثكأ هلح نإف « رحت آزئاج كلذ نوكي
 حبلا صنلا اضيأو .رم اك ثيدحلاب نيتنث حاكن دبعللو صنلاب ءاسنلا نم عبرأ
 ىف كلام لوق و . ملمبأ هللا و « رئارحلاب هدييقت زوجي ال قلطم ءاسنلا نم ًاعبرأ

 ىرهظملا ) ىلاعت هللا اهمحر ةفينح ىبأ لوقك رئارخلا و ءامإلا نم عبرأ زبوجت
 .( 8668 : ١

 « مكلبق نم نيذلا نس مكيدب و مكل نيبيل هللا ديرب » : ىلاعت هلوق

 رهظي ملام انلبق نم عئارش نأ ىلع ليلد هيف :طئارشب ةجح انلبق نم عئارش
 « ةنسلا و باتكلاب اندنع تبث اذإ اهنايتإ انيلع بجاو انتعيرش ىف ةخوسنم اهنوك
 اذإ الإ ( هفيرحت و باتكلا ليدبتب ) نومهتم رافك مهنإف « دوهلا ةياورب ةربع الو

 ىرهظملا ىف اذك .هناميإ دعب رابحألا بعكو مالس نب هللا دبع لثم مهنم ىور
85:5).. 1 [ 5 | 

 ..نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اأ اي » : ىلاعت هلوق

 ٠ « مكنم ضارت نع ةراجن نوكت

 . ةيعرشلا صوصنلاب ةتباث ىه لب لطابلا نم تسيل اهنأل ؛ كلذ ريغو « ةيراعلا د

 ةيآلا هذهب ةيفنحلا جتجا : عيبلا ف سلحلا زايخ لاطبإ ىلع ةيفنحلا ةجح

 لاق هب و « لوبقلاو باجيإلا دعب نيعيابتملا دحأل سلجلا ىف رايخ ال هنأ ىلع
 اهقارتفا لبق ناك نإو ضارت نع ةراجتلاب لكألا زاوج ىلع لدت اهنأل ٠ كأ
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 « لامل اب لاملا ةلدابم وه و « ىطاعتملاب وأ لکتلاب عيبلا ةراجتلاو . امهدحأل رانا

 ىلا هوجولا نم رک ذلاب ةراجتلا صخ . ةمولعملا عفانملاب لاما ةلدابم ةراجإلاو

 : دمحأ و ىعفاشلا لاق و . بيطأ و بلغأ اهنأل « ريغلا نم لاملا ذأ لحي اهب

 مازح نب ميكح و رمع نبا ثيدعلل « سلجملا نع اقرفتي مل ام رايخلا اهنم دحاو لكل

 هبحاص ىلع رايتناب دحاو لك ناعيابتملا » : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ةلومحم ثيداحالا هذه : ةيفنحلا تلاق . هيلع قفتم «رايحللا عيب الإ اقرفتي مل ام

 . اهدعب ال ةرشابملا ةلاح ناعيابتم اهنإف « هيلإ ةراشإ هيفو . لوبقلا رايح ىلع

 و . باتكلا ىضتقم فالخ ىلع اهلمح زوجي ال و « هيلع لمحيف هلمتحي وأ
 اذك لاوقألا قرفت قرفتلاب دارملا و . انركذ اك رايحلا ءاقب مدع ساقلا ىضتقم

 عرشلا ىف ريثك لاوقألا قرفت ىلع قرفتلا قالطإ و : مالا نبا لاق « ةيادملا ىف

 مهتءاجام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيذلا قرفت ام و » : ىلاعت هللا لاق « فرعلاو

 . « هتعس نم الك هللا نغي اقرفتي نإو » : ىلاعت هلوق و « ةنيبلا

 : ىرهظملا لاق :ةيفنحلا ةجح ىلع هللا همحر ىرهظملا دار نع باوحلا
 نم قارتفالا لبق عيبا مات و لكألا زاوج ىلع لدت ةيالا نأ ىدنع حيحصلاو

 رايخ توبثب لاقي نأ ىلوألاف ؛ امنع خسفلا ةيالو ىنن ىلع لدي ال نكل « سلجما
 ؛ عيبلا مات دعب بيعلا رايخو ةيئورلا رايخ ةفينح وبأ تبثأ اك نيدقاعتملل سلجما

 ةرشابملا ةلاح ناعيابتم نإ : اولاق امو . حيحصلا ثيدحلاب لمعلا كرت مزلي اليك
 : انلق ) . ناعيابتم ال دحاو عياب وه امنإ رخآلا لوبق لبق لب ؛ عونم اهدعب ال
 ةلاح لوبقلا و باجيإلا دعب و « نيعيابتملاب دارملا وه و « أعم نايواستم اه لب
 ربتعت اهلك سلجلا تاعاس نأل « ًايقاب سلجملا ماد ام اعرش و افرع ةمئاق ةرشابلا
 .( ةقيقح ًايقاب سلجما ماد ام ناعيابتم اھف -؛ ةدحاو ةعاس

 < ةقيقحلا ناكمإ عم زاجناب لوق لاوقألا قرفت قرفتلاب دارملا نأب لوقلاد
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 ٠ "وه اه تيدا ظفل : انلعز . ليوأفا اذه نج ناب ثيدحلا ظاقلأ ىضعب نأ لح
 ةياور هاوس امو « رثكألا وه و « رايحللا عيب الإ اقرفتي مل ام رايحلاب ناعيبلا »
 اهنم دحاو لكف » رمع نبا نع ةياور ىف ءافلاب لالدتسالا ميقتسي الف ؛ ىنعملاب

 ةياورلا طركل « « عيال نع راينا بيقعت ىلع ٠ اقرفتي مل ام هيب نم رايب
 1 ( ةاورلا ىف ًاعئاش ىنعملاب

 مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورم نعو
 نأ هل لحي ال و « رايخ ةقفص نوكت نأ الإ اقرفتي مل ام رايحلاب ناعيبلا » : لاق

 . ىئاسنلا و « دئاد وبأ و « ىذمرتلا هاور « هليقتسي نأ ةيشخ هبحاص قرافي

 هبحاص قراف هبجعي ًائيش ىرتشا اذإ ناك « هفالخب لمعي رمع نبا ناك دق : انلق )

 لحال و » : هلوق لمح مزليف ؛ ىراخبلا دنع ةياور ىف اك هليقتسي ال و عيبا ميل
 : رباج نعو . ( ًاعرح ال ابي زينت ىبنلا ىلع « هليقتسي نأ ةيشخ هبحاص قرافي نأ هل
 :لاقو ىذمرتلا هاور . عيبلا دعب ًايبارعأ ريخ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ
 , اذه بابحتسا ركنن الو « بوجولا ىلع هيف ةلالد ال : انلق ) . بيرغ حبحص
 عييبلا دعب ةلاقإلا زاوج ىف ةحيرص ثيداحألا هذهف :لاق . ( عيبلا دعب .رييختلا

 84:5١ (. ١ نسلجلا نع قارتفالا لبق

 ًابوجو اهل خسفلا ةيالو نوركني امتإ و ؟ ةييفنحلا نم زاوحللا ركنأ نم و : انلق
 دعب ثداح لوق سلجلا ىف عيبلا مامت دعب امل خسفلا ةيالوب لوقلاف ًاضيأ و
 لوق وه و سلجلا داحا عم لوبقلا و باجيإلاب عبا ماع + نارق يلع اتا

 عاجإلاب لطاب وهف ؛ سلبا ىف لوبقلا و باجيإلاب عيبلا مامت مدع و « ةيفنحلا

 . ملعأ ىلاعت هللا و « نيلوقلا نم بكرملا

 نأل « عونمف « زاجماب لوق قرفتلا نم لاوقألاب:قرفتلا ةدارإ نإ هلوق امأو

 . اهنآل « عاونأ ةقالعلا و « ةقالعب نيئيشلا نيب لاصتالا وه و عاّمجالا دض قرفتلا

 « لبحب نيطوبرم انوكي نأب نوكت دقو « دحاو ناكم ىف انوكي نأب نوكت دق



 نيدحتم انوكي نأب نوكت دق و « نيجوزلاك دقعب نيطوبرم انوكي نأب نوكت دق و
 ىلع عامجالا هب داري اذك نع اوقرتفاف اذك ف سانلا رؤاشت : لاقي ىأرلا ىف

 زمرا لتق رم نب هللا ديبع نأ هنع هللا ىضر رمع لتق ةصق ىف درو اك « لوق
 .لتق : سانلا ةعاج لاق و لتقي نأ نورجاهملا راشأف «ةئلؤل ىبأ ةنباو ةنيفجو
 ريمأ اي : لاق و صاعلا نب ورمع ماقف « مويلا هنبا اولتقت نأ نوديرتو سمألاب رمع
 كلو رمألا اذه نوكي نأ كافعأ دق هللا نإ ( هنع هللا يفر نا ديري نيالا

 سانلا قرفتف : لاق . كل ناطلس ال و رمألا اذه ناك امنإ ؛ ناطلس نم سانلا ىلع

 اوقرفت هانعم سيل و . ىهتنا ةيراحلا و نيلجرلا ناثع ىدو و « ورمع ةبطخ ىلع
 انوكي ناب .نوكت دق و . هادع ام اوكرتو هب اوضر هانعم لب ؛ سلجملا نع

 ناك اذإ و . اه ريغ و ضرألا و توناحلا ىف ةكرشلاك لعفلا ىن نيكراشتم

 بسح عاونأ ىلإ مسقني سنج قرفتلاف ؛ًاضيأ ًاعونتم قرفتلا ناك ًاعونتم عامجالا
 ىذلا ناكملا نع قرفتلا وهو عون ىلإ هللا همحر ىعفاشلا بهذ .تاقالعلا فالتخا

 وه و ٠« عيبلا نع قرفتلا وه و هنم رخآ عون ىلإ ةفينح وبأ بهذ و.« هيف اعيابت
 ىبأ نع ةبيش ىبأ نبا هاور ام كلذ ىلع لدي . مالكلاب قرفتلاب هنع ربعي ىذلا
 وأ اهعيب نع اقرفتي مل ام رايحلاب ناعيبلا » ملس و هيلع هللا لص ىلا نع ةريره

 ةبتع نب بويأب هلعأ و ( ۳۹۳ : 8) ىلحما یف مزح نبا هركذ « رايخلاب اههعيب نوكي

 ديج رسفم وهو ( ١4 : ١4 ) ءالعإلا ىف هانققح اك ثيدحلا نسح هنكلو
 ىور امب نادبألا قرفتب هورسف و . « اقرفتي مل ام رايحلاب ناعيبلا » هلوق ین لمجملل
 قرفتوه عيبلا نم قرفتلاو . هريغ ريسفت نم ىلوأ عراشلا ريسفتو «رمع نبا نع

 مالكلا انطسب و « ىضارتلاب لوبقلا و باجيإلا نع اههاصفنا ىأ لوقلاب نيدقاعلا
 ١ . عجاريلف ءالعإلا ىف هيف

 دقف هلعف ىف تاياورلا فالتخا عف هلعف نم رمت نبا نع هوركذ ام امأ و
 بجيل ماق دعاق وه و ًاعيب عاتب اذإ رع نبا ناكف » : عفان لاق : ىذمرتلا ىور
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 ندبلاب هبحاص قرافي هنأ ىلع لومحم وه « هدنع سلجملا رايخل الطبم ‹ عيبا

 . العفو الورق قرفتلا دجو ام دعب الصأ عيبلا ضقن هعئابل نوكي اليك ًاطايتحا

 لجر نم ًاطئاح عاتبا هنأ نافع نب ناع نع هدنسب هيوهار نبا هاور ام كلذ دياي

 نوبجوتسي ال اوناك و : لاق « كدي ىنطعأ : لاقف «نمثلا ىلع ماق ىح همواسف

 هعيبأ ال « هللا و ال : لاق مئابلا كلذ ىآر الف ( ديلا ةحفاصمب ىأ ) ةقفصب الإ

 نبا لاق . فالآلا ةرشعلا كانود : ( ناع ) لاق < ‹ .فالآ ةرشع ىف ديزت یتح

 لامعلا رنک ) رحآلاب اهني لك دضتعاف « هلبق ىذلا هديدوي نسح لسرم : رجح

 انك» :رمع نبا لوق ريظن ٠ ةقفصب الإ نوبجوتسي ال اوناكو » : هلوقف . ۳

 تناك و » : ظفل ىفو « ناعیابتملا قرفتي ملام رايحلاب انم دحاو لك ناك انعيابت اذإ

 نيعيابتملا نأ ( لوألا ظفلا ليلدب ةباحصلا نم :ةراجتلا ةنس ىأ ) ةنسلا

 اندنع فقوتي ال عيبلا نأ ىلع اوعمجأ دق و . ىراخبلا هاور « اقرفتي ىتح رايحللاب
 امنإ و ؛ نادبألاب قرفتلا ىلع اندنع فقوتي ال كلذكف « ديلا ءاطعإو ةقفصلاىلع

 . ًاضعب اهضعب رسفي راثالا نإف مهفاف « دقعلل مهنم ًاقاثيتسا كلذ نولعفي اوناك

 سيل قاثيتسالا و طايتحالا ىلع رمع نبا لعف و ثيدحلا لمح نأ كلذب حالو
 ديوم رهاظلل قفاوم وه لب ( ۲۷۷ : ه ) حتفلا ىف ظفاحلا همعز امك رهاظلا فالح

 دق و « لطاب و بذك مالكلاب قرفتلا ريسفت نإ : لوقي نأ دحأل سيلف ؛ راثآلاب

 ةفوكلا لهأ نم ملعلا لهأ ضعب بهذ : ىذمرتلا لاقو « ىعخنلا كلذب هرسف
 نع ىور اذكهو « ىروثلا لوق وهو مالكلاب ةقرفلا نأ ىلإ مهريغو

 ءالوه و « مامإلا نسحلا نب دمحم هرسف هب و . ( 158 : ١ ) ىهتنا شنا نب كلام
 ع ثيدحلا و هقفلا نق مامإ وه امك ةجح ةغللا ىف مامإ دمحمو ‹ ناسللا لهأ مهلك '

 مالكلا فيراصتب سانلا فرعأ مهو مهليوأت لطب نأ هلاثمأو مزح نبال سيلف

 ء رم امك افرع و ةغل غئاس لوقلاب .قرفتلا ىلع قارتفالا لمحو .ثيدحلا ىناعمو
 . عجاريلف ءالعإلا ىن طسبلا و
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 اولكأتال و » : ىلاعت هلوق نإ : ماكحألا ىف هلا همحر صاصحلا لاق

 زاوج ىضتقي ؛ مكنم ضارت نع ةراجن نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ
 و باجيإلا ىه امتإ ةراجتلا ذإ « قارتفالا لبق ضارت نع عيبلا عوقوب لكألا

 عرش ىف ىش ىف ةراجتلا نم عاتجالا و قرفتلا سيل و « عيبلا دقع ف لوبقلا

 نع ةراجتلا عوقو دعب ىرتشا ام لكأ حابأ دق ىلاعت هللا ناك اذإف . ةغلالو

 .ليلد ريغ نم ال صصخم ةيآلا رهاظ نع جراخ رايحللا باجيإب كلذ عناف ضارت
 كلذ و « دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق ًاضيأ كلذ ىلع لديو

 ن رايخلا تابثإ ىفو « هب ءافولا همزليف هسفن ىلع اهنم دحاو لك هدقع دقع

 ةيفنحلا تلمعف . ( 5١ : ۲ ) ةيآلا ىضتقم فالخ كلذ و «هب ءافولا موزلل

 اهب اوديزب ملو ‹ رم اك ةنسح لماحم ىلع داحالا رابخأ اولمحو باتكلا صنب

 . مهفاف باتكلا ىلع

 ظ « امحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت ال و » : ىلاعت هلوق

 ىبأ نب ءاطع و « ةمركعو « نسحلا لاق و ‹ هسفن مك دحأ لتقي ال :هانعم

 ظ متأ مث » : ىلاعت هلوق ىف انك « مكناوخإ اولتقت ال هانعم : ىدسلا و « حابر

 ٠ ملسملا لتق و « هسفن أرملا لتق و . نيدلا ف مكناوخإ ىنعي « مكسفنأ نولتقت ءالؤه

 دؤاد وبأ یور و : ىضرتملا مميتملا ةمامإ زوج و دربلا فوحل مميتلا زوجي

 . مميتلا ىف ةيآلا هذه لوأت هنأ صاعلا نب ورمع نع هحيحص ىف مك احلا و نابح نبأ و
 « لس و هيلع هللا ىلص ىلا هيلع ركني ملف ( هسفن ىلع فاح اذإ ) دربلا فوحل

 نأ تلستغا نإ تقفشأف « لسالسلا تاذ ةوزغ ىف ةدراب ةليل ىف تملتحا : لاق ش
 : لاقف لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذف . تيلص مث تمميتف ‹ كلهأ
 :لوقي لج و زع هللا تعمس ىنإ : تلقف ؟ بنج تنأ و كباحصأب تيلصو ءرم اي
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 . ًائيش لقي ملو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف « مكسفنأ اولتقت ال و »

 لطابلاب ريغلا لام لكأ نإف « لطابلاب لاملا لكأب مكسفنأ اولتقت ال هانعم و
 [ضيأ ريغلا كلذل كالهإ و « منهج ران هلوخدل ًابجوم هنوكل لكلا سفنل كالهإ
 . . م فالتإ سانلا لاومأ فالتإف < سانلل ًامايق لاومألا لعج ىلاعت هللا نأل ر
 تاذ داسفو «نيبلا تاذ داسف ىلإ ىضفي لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نأ لمتحيو
 اک مارح اهلكو اهلك“ ىناعملا كلت لمتشت ةيالاو « لاتقلاو لتقلا ىلإ ىضفي نيبلا

 اهنم ًاذبن هللا همحر ىرهظملا ركذ دقو « ثيدحلا سرام نم ىلع ىحيال
5:5 ). ۰ . 

 « مكتائيس مكنع رفكن هنع نوت ام رئابك اوبنتجت نإ » : یلاعت هلوق

 همتخ بنذ لك ةريبكلا : هنع هللا ىضر ىلع لاق : ىصاعملا نم ةريبكلا دح
 ام هنإ : كاحضلا لاق اذك و . باذع وأ « ةنعل وأ ء بضغ وأ « رانب ىلاعت هللا
 « بتارم ةثالث ىلع رئابكلا و . ةرخآلا ىف ًاباذع و ايندلا ىن ًادح هيلع هللا دعوأ

 .(15 209٠ : ۲) ليصفت و طسبب هللا همحر ىرهظملا هركذ دق

 بونذلا مظعأو : لاق : رارصإلا عم ةريغص ال و رافغتسالا عم ةريبك ال

 بونذلا راقحتسا نإف ( ًانيه )لهس همز و لعافلا هرقحتسي ام بابلا اذه نم
 ىلإ ىضفي امر و. « درمتلا ىلع لدي و « ةرفغملا نع هدعبي ًاريغص ناك نإو

 ارصإلاب ةريغصلا و . ةرفغملا قحتسي وهف هنع فاخو همظعتسا نم امأ و . رفكلا

 ٠ الجر نأ ريبج نب ديعس نع متاح ىبأ نبا جرخأ . ةريبك ريصي راقحتسالاب اذكو

 هنأ الإ « برقأ ةئام عبس ىلإ ىه : لاق ؟ ىه عبس رئابكلا نع سابع نبا لأس

 هللا ىصع “ىش لك : لاق و . رارصإلا عم ةريغص الو « رافغتسا عم ةريبك ال

 هذه نم رانلا ىن دلي ال هللا نإف « رفغتسيلف اهنم ًائيش لمع نف « ريبك وهف هب
 ١ و : تلق . ردقب آبذكم وأ « ةضيرف ًادحاج وأ « مالسإلا نع ًاعجار الإ ةمألا
 اهنم قلعت ام ةريبكلاب دارم « رافغتسا عم ةريبك ال ١ : سابع نبا لوق ىنعم



 ج - e - نآ رقلا ماكحأ :

 ,اضرتسا و ملاظملا در نم هيف دب الف دابعلا قوقحب قلعتام امأ و « ىلاعت هللا قوقحي

 ظ 5 . مولظملا
 رفكن ١» : ىلاعت هلوق ف تائيسلاب دارملاو : رئاغص ةربكلا تامدقم

 لاق . اههابشأ و « ةلبقلا و « ةسمللا و « ةرظنلا لثم لثم رئاغصلا « مكتاثيس مكنع

 قدصي و « ثيدحلا ناينزت ناديلا و « ناينزت نانیعلا» : ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا

 ءاش نإ راكذألا و موصلا و ةولصلا هرفكت كلذ لك و . « هبذكي وأ جرفلا كلذ
 للا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع و . « تائيسلا نبهذي تنسحلا نإ » . ىلاعت هللا

 ناضمر ىلإ ناضمر و ةعمجلا ىلإ ةعمجلا و سمحللا تاولصلا » : ملسو هيلع هللا یلص
 ( 94: ۲) ىهتا لسمداور « رئابكلا تبنتجا اذإ نهنيب امل تارفكم |

 بيصن لاجرلل ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت ال و » : ىلاعت هلوق

 7 و هلضف نم هللا اولئسا و نيستكا امن بيصن ءاسنللو اوبستكا امث

 لاجرلا نإ <« هللا لوسر اي : امنع هللا ىضر ةملس مأ تلاق : دهاجم لاق

 اك انوزغ الاجر انك ول و . ثاريملا نم انل ام فعض مملو « اوزغنال و نوزغي

 ىور اذك . ةيآلا اونمتت الو : تلارتف . . اوذخأام ثاريملا نم انذخأ و .اوزغ

 لشم ركذلل هللا لعج ال : ليق و . هحمص و ةملس مأ نع مكاحلا و « ىذمرتلا

 انأل « ةدايزلا ىلإ جوحأ و قحأ نحن : ءاسنلا تلاق ثاريملا ىف نييثنألا ظح

 . ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف « شاعملا بلط ىلع ردقأ و ىوقأ مه و تافيعض
 لاق «نييثنألا ظح لثم ركذلل » : ىلاعت هلوق كزن امل : ىدسلا و ةداتق لاق و

 ىلع انرجأ نوكيف ٠ ةرخآلا ىف انتانسحب ءاسنلا ىلع لضفن نأ وجرنل انإ : لاجرلا
 اونمتتال و » : ىلاعت هللا لزنأف « ثاريملاب نييلع انلضف١اك ءاسنلا رجأ نم فعضلا
 نع ةرداص ىلاعت هللا نم ةمسق ليضفتلا نأل « ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام

 (بسكلل هيف لحد ال هنأل ) ًائيش ديفي الو دسحلا ىلإ ىضفي ىنمتلاو .ريبدتو ةمكح .

 بجوي كلذ نإف « تانسحلا نم هنكمي ام بسك ىف هدهج لذب دحاو لكل يغبني لب
 .( 968 : ۲ ىرهظملا ) ةرخآلا ىف لضفلا و هللا دنع برقلا
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 ”لئاضفلا نإ : هلصاح و :زوحي ال اهو اهنمت زوجم امو « لئاضفلا عاونأ
 ةيثونألا و ةيلوجرلاك « ذاصأ بسكلل ايف لخد ال ةضحم ةيبه و : اهنم < عاونأ
 .لخدبم بسكلل < ةيبهو : اهنمو . اهينمت زوجي ال عونلا اذهو . اماثمأو ةونبلاو
 : اهنم و . اهل ءاعدلا و اهينمت زوجيف . ةينطابلا تالامكلاو ةعيفرلا لاوحأألاك «اهيف
 دحللاو « لمعلا نم اهيف دب ال . ةنطابلاو ةرهاظلا ةحلاصلا لامعألاك « ةضحم ةيبسك
 . “۱ ) هل نآ رقلا نایب ىف خيشلا هلاق . ًاضيأ ةدابع اهل ءاعدلا و « دهحللا و
 ةمعن لوزت نأ لجرلا ىنمتي نأ : امدحأ « نيهجو ىلع. ىنقلا و : صاصخلا لاق
 لثم هل نوكي نأ ىنمتي نأ :رخآلاو . هنع ىهملا وهو . دسحلا اذهف « هنع هريغ
 ىلإ عجار اذهو ) روظحم ريغ اذه «هنع ةمعنلا لاوز ديرب نأ ريغ نم هريغل ام
 ( ةداع ) هعوقو ليحتسي ام ىنمتي نأ هنع ىلا ىنقلا نمو : ( ثلاثلاو ىناثلا عونلا
 نم اهوحت'و ةمامإلا و ةفالحللا لاح ىنمتت وأ « الجر نوكت نأ ةأرملا ىنمتت نأ لثم
 . ( ۲۲۳ ص ) یہا عقتالو نوكت ال اهنأ ملع دق یتا رومألا

 . « نوبرقألا و نادلاولا كرت ام ىلاوم انلعج لكل و » : ىلاعت هلوق

 ةبصعلا انهه ىلاوملا : ةداتق و « دهاجم و « سابع نبا لاق : صاصحلا لاق

 وه و هيلي “ىشلا ىلو نم ىلوملا لصأ نإ : ليق و . ةثرولا ىلاوملا : ىدسلا لاق و
 ؛لوملاف ؛ هوجو لغات رضب كرتشم ظل لولا: .لاق + فرضتلا ةيالو لابصتا

 000 ىلوملا و « ةمعنلا ىلوم ىمس كلذل و « هقتع ىف ةمعن ىلو هنأل قتعملا

 : ىلوملا و « ةبصعلا : ىلوملاو « هيلع هماعنإ ىف هب هالوم ةيالو لاصتال

 0 ee معلا نبا :ىلوملاو «نيملا دقعب هرمأ ىلإ تلاحم نأل

 ني ذلا ىلوم هللا نأب كلذ » : ىلاعت لاق « ةرصنلاب ىلي هنأل ىلولا : .ىلوملاو « اهنيب

 : سابع نب لضفلل یورپ و . « مهل ىلوم ال نيرفاكلا نأ و اونمآ

 ًانوفدم ناک ام انل نرهظت ال انیلاوم الهم « انمع ىنب الهم

 ‹فرصتلا و « كلملا ) هوجولا هذه ىلع فرصني ىلوملا مساف . ىلاوم معلا نبا ىمسف
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 , هموم رابتعا حصي ال كرتشم مسا وه و . ( ةياهلاو ءارصنلاو « ةيالولاو

 لاق كلذل و : ةيصولا تلطب لفسأو ىلعأ لاوم هل و هيلاول ىصوأ اذإ

 ةلطاب ةيصولا نإ : لفسأ لاوم و ىلعأ لاوم هل و هيلاومل ىصوأ نم ىف انباحصأ

 ع رخآلا نم ىلوأ اهدحأ سيل و « ةدحاو لاح ىف ظفللا تحت اطوخد عانتم ال

 ةريره وبأ ىور امل « ةبصعلا انهه ىلاوملا ىنعمب ءايشألا ىلوأ و . ةيصولا تلطبف

 نف + مهسفنأ نم نينماوملاب ىلوأ انأ » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 . « هيلو. انأف ًاعايض وأ الك كرت نم و « .ةبصعلا ىلاوملل هلافف الام كرت و تام

 اومسقا » : مس و هيلع هللا ىلصدللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ةياور ىف و

 : ةياور ىف و « ركذ لجر ىلوألف ماهسلا تقبأ اف ٠ ضئارفلا لهأ نيب ماهسلا

 :هلوقو « ةبصع ىلاوملا هتيمست فو . ( نيحيحصلا ىف هلصأ ) «ركذ ةبصعىلوألف »
 ىلاوم انلعج لكل و » : ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع لدي ام « ركذ ةبصع ىلوألف »

 لقت ريدا ءاوقلا يو فالح الو. .ةانملا مع «نريرتألاو ةنادلاولا كرام
 . تيملا ىلإ تابصعلا برقأل وهف ماهسلا ىوذ ماهس نم

 مهتبارق لصتت نيل لاجرلا مه تابصعلا و : هثارم مكح و ةبصعلا ىعم

 . مهءانبأ و « مامعألا و « بألا نم ةوخإلا و دحللا لثم < ءابآلا و نيئيلاب ثيملا ىلإ
 الإ « ءابآلا و نونبلا مهيب يب لصي ىذلا نوكي نأ دعب مهم دعب نم كلذك و
 برقألا تابصعلا نم ثري امثإ و ؛ ةصاخ تانبلا عم ةبصع نبنإف ؛ تاوخألا

 هبسن لصتي ال نم نأ فالج الو « برقألا عم دعبألل ثاريم ال و « برقألاف
 . ةبصعب سيل هنأ ءاسنلا لبق نم الإ تيملا نم

 دبنعلل ةبصع ةقاتعلا لومو : سكع ال و قتعملا هدبعل ةبصع ةقاتعلا لوم

 0 مهنم روكذلا قعتملا دالوأ كلذكو < هدالوألو قتعملا
 . ( تعما دلو ىأ ) هدلو نم ثانإلا نود « محل هءالو ريصي و « مهيبأ دعب
 ١ 0 ر ا يس زا نضع ا, الإ کرا يح معنا نع ا نوكيا
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 لكل و » : ىلاعت هلوقب ادارم نوكي نأ زوجي و « ةنسلاب ةبصع ةقانعلا لوم راح
 لقعي اك هنع لقعي و هتبصع ناك ذإ « نوبرقألا و نادلاولا كرت ام ىلاوم انلعج
 . همامعأ ونب هنع

 مسا قتعملا وه و ) لفسألا ىلوم ثاريملا ىف معلا لهأ فلتخاو : لاق
 ء فسوي وبأ و « ةفينح وبأ لاقف ( لعاف مسا قتعملا وهو ) ىلعألا نم ( لوعفم
 ىلوملا ثري ال : ملعلا لهأ رئاس و < ىعفاشلا و « ىروثلا و « كلام و « دمحمو
 ترو لاق دايز نب نسحلا نع ىواحطلا رفعج وبأ ىكح و . ىلعألا نم لفسألا

 ' نعرانيد نب ورمع نع داملا هاور ثيدح ىلإ بهذ و . ىلعألا:نم لفسألا ىلوملا
 «قتعملا الإ كرتي مل و قتعملا تافف « هل دبع قتعأ الجر نأ سابع نبا ىلوم ةجسوع
 سيل و : رفعج وبأ لاق . قتعملا مالغلل هثاريم ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف
 . همكح تابثإ بجوف ؛ ضراعم ثيدحلا اذهل

 ًاثراو لفسألا ىلوملا نوك ىلع دايز نب نسحلا هب جتحا ثيدح نع باوخلا
 ثاريملا هجو ىلع ال هيلإ هعفد نوكي نأ زوجي : صاصحلا ركب وبأ لاق : ىلعألل
 ىوذ ىلإ فرصي نأ هليبسف ؛ هل ثراو.ال الام ناك هنأل ١ هرقف و هتجاحل لب
 ٠ رم اك اندنع عاطقنالا مكح ىف اذه و « هب لمعلا مهک رت و ۽ ثيدحا اذه نع معلا لهأ ضارعإ كلذ ليلد و . ( ١١ : ۲ ) ًاصخلم ىهتنا . ءارقفلا و ةجاحلا

 / . نسح لمحم ىلع هلمح و ليوأتلا نم دبالف .؛ ةمدقملا ف
 « مبيصن مهونآف مكنامبأ تدقع نيذلا و » : ىلاعت هلوق

 مهونآف » : هلوق و « نوبرقألاو نادل .اؤلا ٠ ىلع فوطعم وه : ىرهظملا لاق
 ىلاوم مكنم لكل انلعج انإ : ىنعملاف ) ةمدقتملا ةلمحمبا ىلع ةينبم ةلمج « مهبيصن
 نوكي نأ زوحيو . ( نودقاعملا و نوبرقألا و نادلاولا كرت امم نوثري تابصع
 ' نکل « هربخ « مه وتآف » : ىلاعت هلوق و « طرشلا ىنعم انمضتم أدتبم لوصوملا
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 .لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع لوقنم ريغ هنإف « نوبرقألا » ىلع فقولاب ةربع ال و

 هدنع نإف « 'ةفينح ىبأ بهذمل ابسانم كلذو : اندنغ ةالاوملا لوم ثر

 ضرف دعب ىب ام وأ ةكرتلا عيمج ( لفسألا نود ىلعألا ىأ ) ةالاوملا ىلوم ثر

 . محر وذ ال و « ىبسن ضرف وذ الو « ةبصع تيملل نكت ل نإ « نيجوزلا دحأ

 ىف مكحلا كلذ ناك روهمحلا دنع و . ًاعاجإ هل ثاريم ال مهنم دحأ دوجو دنع و

 « فيلحلا لام نم سدسلا فيلحلا بيصن ناك و « مالسإلا ءادتبا ىف و ةيلهاجلا

 « هللاباتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأ و » : ىلاعت هلوقب كلذ خسن مث

 . نوكي لب ؛ لاحب مه دنع ةالاوملا ىلوم ثري الف . ( نيرجاهملا و نينمؤملا نم )
 ضراعتال و « ضراعتلا ىلع عرفتي خسنلا نأب كلذ ىلع دروأ و . لاملا تيبل ةكرتلا

 ىن ىلع « ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو » : هلوق ىن ةلالد ال ذإ « انهه

 0 6 (57 : ۲ ) ىهتا فيلحلا ثرإ

 : ىرهظملا لاق : بابلا ىف ةيفنحلا ىلع ىترهظملا دارإ نع باوجلا
 ىلإ اولعفت نأ الإ » ةيالا مامت نأل « فيلحلا كرز قل لع لدي' هنأ حيحصلا و

 امودب و « ةيصولا نم مهل دب ال ىلاوملا نأ ىن حيرص وه و « ًافورعم مكئايلوأ

 :هلوق ىلإ عجار « ًافورعم مكئايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ » : هلوق : انلق . “ىش مهل سيل

 اودجو اذإ ىلاوملا نيدقاعملا نم ىلوأ ماحرألا ىوذ لعجف . « ىلاوم انلعج لكل وو

 . مهاريم بجو ماحرألا ووذ دقف ىتف ؛ ةيصولا الإ ذئنيح نيدقاعملل سيل و

 ' « اودجو اذإ ماحرألا ىوذ ىلإ مهل ناك ام تلقنت امتإ تناك ذإ « ةيآلا ةيضقب

 مكحلا ةتباث ىهف ؛ اهخسن بجوي ام ةنسلا ىف ال و نآ رقلا ف سيلف اودجوي ملذإو
 . ماحرألا ىوذ دقف دنع ثاريملا تابثإ نم هيضتقت ام ىلع ةلمعتسم

 , هيلع هللا لص ىنلا نع رثألا درو دقو :ةالاوملا ءالو توبثب رثألا درو دق

 نب رمت نع هدنسب صاصخلا هاور ام وه و « هئاقب و مكحلا اذه توبنب ملسو
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 ام « هللا لوسر اي : لاق هنأ ىرادلا ميت نع بيوذ نب ةصيبق نع زيزعلا دبع
 هايحمب سانلا ىلوأ وه » : لاق ؟نيملسملا نم لجرلا دي ىلع مسي لجرلا ىف ةنسلا

 « هئاريمب مه الوأ نوكي نأ ىضتقي « هتامب سانلا ىلوأ وه » : هلوقف . « هتامب و

 انباحصأ لوق وحن ىور دق و . ُباريملا ىف الإ ةيالو اهنيب توملا دعب سيل ذإ
 نب ديعسو « ىرهزلاو « ميهاربإ و « نسحلا و « دوعسم نبا و «رمع نع كلذ ىف
 نبا نع ليبنلا مصاع وبأ ىور دق و . نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر و « بيسملا
 لك ىلع لس و هيلع هللا ىلص ىبنلا بتك : لاق رباج نع ريبزلا ىلأ نع جيرج

 ىلع ربا اذه لد . « مهنذإب الإ موق ىلوم ىلوتيال» : لاق و « هلوقع نطب
 . مهنذإب ةالاوملا زاجأف « مهنذإب الإ » : لاق هنأل « ةالاوملا زاوج : |هدحأ « نيينعم
 لقا حصين ال ةقانعلا ءالو نأ فالخ ال هنأل « ةالارما ءالو هب دارملا نأ : ىناثلا و

 ةمحلك ةمحل ءالولا » : مالسلا و ةولصلا هيلع لاقو . ( هريغب الو نذإلاب ) هنع

 ىش و داريإ لك نع باجأ و . ( ۲۲۷ : ۲) هللا همحر صاصحلا هلاق « بسنلا
 .داجأو دافأ و « ىنتشاو

 ماحرألا ىلؤأ نم دحأ دوجو “دنع خوسنم ةالاوملا ىلوم ثرإ نإ ةلمحلاب و
 ثيح ىلإ هفرصيف هقح هلام و ؟ فيك . مهمدع دنع تباث و « هب لوقن نحن و

 لوقي اك قحتسم هنأ ال قحتسملا مدع ةرورض لاملا تيب ىلإ فرصلا و « ءاش

 *حلسو ال لوهجما و « نولوهجم لالا تيب ةثرو نأل « هللا همحر ىعفاشلا هب

 "5 ۲ ىرهظملا ) ًاقحتسم

 ىلوملل : ةلئسم :هنع لقعي مل ام هطاقسإ زوجب «مزال ريغ ةالاوملا ءالو
 دقع هنأل « هنع لقعي مل ام ىلعألا نم هءالو طقسي نأ ( ةالاوملا ءالو ىن ) لفسألا

 الإ ٠ موزللا مدعل هئالو نع أربتي نأ ىلعألل اذك و « ةيصولا ةلارنمب مزال ريغ

 ىف اک « رحلآلا نم رضحمب ( ىربتلا و طاقسإلا ) نوكي نأ اذه ین طرتشي هنأ

 . نم رضحم ريغب هريغ عم لفسألا دقع اذإ ام فالخب . ًادصق ليكولا لزع
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 نع ىلعألا لقع اذإف ¢ هنع لقعي مل ام لوآلا نع هءالو طقسي شنی . لوألا 8

 . ( ٩۷ : ۲ ىرهظملا ) هريغ ىلإ هتيالوب. لوحتي نأ هل نكي مل لفسألا

 نومملع اوغبتالف  هلرق ىلإ اءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا » : ىلاعت هلرق

 «دحاو ميقلاو ماوقلا :نيلع مهليضفاهوجوو .ءاسنلاىلع نوماوق لاجرلا
 , نيرمأب كلذ للع و . بيدأتلا و ريبدتلاو حلاصملاب مئاقلا وه و ٠ غلبأ ماوقلا و
 لاجرلا لضف عي « ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب » : لاقف < یسک و ىبهو

 ْ ملعلا ىف ةطسب و « ريبدتلا نسح و « لقعلا لاك و « ةقلحللا لصأ ىف ءاسنلا ىلع
 ‹ ةوبنلاب صخ كلذل و ؛ دادعتسالا ولع و لامعألا ىن ةوقلا ديزم و « مسحللاو

 بوجو و « اهريغ و صاصقلاو دودحلا ىف ةداهشلا و « ءاضقلا و « ةمامإلاو
 ةدايز و « ةعامحبا و < ةبطحللا و « ناذألا و « نيديعلا و « ةعمجللا و « داهجلا
 : قالطلاب دادبتسالا و « تاحوكنملا ددعت و « حاكنلا ةيكلامو : ثرإلا ىن مهسلا

 , مث . ىبهو رمأ اذه و . كلذ ريغ و « روتخ ريغ نم ةولصلا و موصلا لامك و
 : « ةبتارلا تاقفنلا و روهملا نم نهحاكن ىف « مهلاومأ نم اوقفنأ امبو » : لاق

 ظ | . ىسك رمأ اذهو

 نسحلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ :صاصق الو ًابيدأت هتجوز مطلي نأ لجرلل
 . اهمطل هنأ اهجوز ىلع ىدعتست ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةأرما تءاج : لاق

 لاجرلا » : ىلاعت هللا لزنأف . صاصقلا : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,
 د « ةبيش ىبأ نبا هجرخأ و . صاصق ريغب تعجرف ةيآلا « ءاسنلا لع نوماوق

 اهنأ هريغ و ىوغبلا ركذ و . هوحنن نسحلا نع ريرج نبا و « ليسارملا ىف دؤاد وبأ ظ
 لاقف ‹ اهمطلف تءرشن اهنأ هتأرما ىو: ءابقنلا نم ناكو  عيبرلا ني دعس ف تلزن

 ؛ ىناتأ ليئربج اذه « اوعجرا : لاق مث . هنم صتقتل : ملسو هيلع هللا ىلص ىنا
 دارأ و ارمأ اندرأ » : سو هيلع هللا ىلص ىنا لاقف : ةيآلا هذه ىلاعت هلل لزنأف
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 صاصقلا عفر و . « ريح هللا دارأ ىذلاو « ًارمأ هللا ) ١ ( . ةيودرم نبا جرخأ و

 نوماوق لاجرلا » ىلاعت هللا لزنأف « هوح هتأرما و راصنألا نم لجر ىف ىلع نع

 . نيبيدأت ىلع نوطلسم ةيعرلا ىلع ةالولا مايق نهيلع نوموقي « ءاسنلا ىلع

 نم ًامکح و هلهأ نم ًامكح اونعباف امهنيِب قاقش فخ نإو » : ىلاعت هلوق

 ةيآلا « اهلهأ

 بلطو لاوحألا نطاوبب فرعأ براقألا نأل « اهلهأ نم نيمكحلا نوكي دق

 .ةموكحلل نيحلاص نيلداع نيلقاع انوكي نأ دب الو زاج نييبنجأ اوثعبولو .حالصلا

 ةأرملا مكحلو ‹ جوزلإ ءاضر نودب ةأرملا قلطي نأ زوحلا مكحل زوجي : كلام لاق
 . كلذ ىف حالصلا ىآر اذإ لاملا اهيلع بجيو < ةأرملا ءاضر نودب علتخب نأ

 دنعو : كلامل ًافالخ نيجوزلا اضر نودب اعلتخ وأ اقلطي نأ نيمكحل سيل

 ةأرملا و قيلطتلاب اهلكو جوزلا ناك نإ لب كلذ نيمكحل سيل ءاملعلا روهمج

 « نكمأ ام ركنملا نع ىهنلا و فورعملاب رمألاب اههنيب احلصأ الإو كلذ العف علخلاب
 كرت ىلع ) اههنم ملاظلا مكاحلا ربجيف «نيجوزلا دحأ ملظب مكاحلا دنع ادهش الإو
 نع هللا همحر ىعفاشلا قيرط نم هدنسب ىوغبلا هاور امب كلام جتحا و . ( ملظلا

 لك عم و هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ ةأرماو لجر ءاج » : لاق ةديبع

 | اكح و هلهأ نم اكح اوثعبف هنع هللا ىضر ىلع مه رمأف « سانلا نم مايق دحاو

 « اعمجي اعمجت نأ تیر نإ امكيلع ؟ اکیلع ام نايردت : نیمکحم لاق مث « اهلهأ نم
 « ىلامو هيف ىلع ام هللا باتكب تيضر : ةأرملا تلاقف . اقرفت اقرفت نأ اًتيأر نإ و

 سفنلا نود ايف اق دانا لاسر ل سافت الانا نع ماسح هب ليتما م(
 صاصق ال نأ هيف ام ةياغف « رظن هيف و . ( ۲۲۸ : ۲ ) ىرهزلا نع ىور كلذكو

 لاجرلا نع صاصقلا ىنت ىلع هيف ةلالد الو ءابيلع ًاماوق هنوكل اهجوز.و ةأرملانيب

 . سفنلا نود امف ًاقلطم ءاسنلاو
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 يدلل لمع رح حام نإ تبلل :ىلع لاقف . الف ةقرفلا امأ :لجرلا لاقو

 ام لشمب ) ٠ رقت ىح » لجرلا ىف هنع هللا ىضر ىلع لوق ىن : انلق . « هب ترقأ
 ضوفيو قالطلل هلكوي مل اف ؛ ةقرفلل طرش هاضر نأ ىلع ليلد ( هب ترقأ ىذلا
 .( ١٠١١ : ۲ هانعع ىرهظملا ) هقالط ذفني ال هيلإ هرمأ

 « امهنيب هللا قفوي ًاحالصإ اديرب نإ » : ىلاعت هلوق

 هتين حلصأ نم نأ ىلع هيبنت هيف : هرمأ ةبقاع هللا حلصأ هتين حلصأ نم
 1 . هرمأ ةبقاع هللا حلصأ لعفي اهف

 تكلم ام و  هلوق ىلإ  ًائيش هب اوك رشت الو هللا اودبعا و » : ىلاعت هلرق

 « مكنامأ ادع

 ىلص ىنلا نع ةملس مأ نع . ًاضيأ مئاهبلا هيف لخدي و « ءامإلاو ديبعلا ىأ

 هاور « مكناميأ تكلم امو ةولصلا » : هضرم ى'.لوقي ناك هنأ مس و هيلع هللا
 . هوح هنع هللا ىضر ىلع نع دؤاد وبأو دمحأ ىورو « بعشلا ىن قهببلا

 لوسر رم : لاق دعس نب لهس نع و : ًاضيأ مئامبلا ىلإ ناسحإلا بج
 مئاهبلا هذه ىف هللا اوقتا » : لاقف هنطبب هرهظ قحل دق ريعبب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىرهظملا ) دؤاد وبأ هاور « ةحلاص اهوكرتاو ةحلاص اهوبكراف ¢ ةمجعملا .

 ؟ رجأ مئاهبلا ىف انل له < هللا لوسر اي :اولاق » : حيحصلا ىو . 1١4( : ؟
 نيدلاولا رب مازلإ ىلاعت هللا نرق . « رجأ ةبطر ديك تاذ لك ىف « معن : لاق

 :هلوق ىف هركشب اهركش نرق امك « اب رمأ امك هب رمأ و «-هديحوت و هتدابعب
 « اهقح مظعت ىلع ةلالد كلذب ىنكو « ريصملا ىلإو كيدلاول و ىل ركشا نأ ١
 اهرهنت الو فأ امل لقت الو » : ىلاعت لاقو . اهيلإ ناسحإلاو « اهرب بوجوو

 نإو » : نيرفاكلا نيدلاولا ىف لاق و . ةصقلا رحآ ىلإ « ًايرك الوق اهل لقو
 اف ورعم ايندلا ىف اهبحاصو اههعطت الف ملع هب كل سيل ام یب كرشت نأ ىلع كادهاج
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 ةبجاو نيدلااولا ةعاطف : هللا ةيصعم ىف ال فورعملا ف ةبجاو نيدلاولا ةعاط
 .قلاحللا ةيصعم ىف قولخل ةعاط ال هنإف ؛ هللا ةيصعم قال ( حابملا ) فورعملا ىف
 « هللا داهجي ماف اذإ نيوبألا نذإب الإ دهاجي نأ زوجي ال : انباحصأ لاق انهه نمو
 جورحللا ىف اولاق و . اهنذإ ريغب جورحللا هيلعف الإ و « جورحللا هافك دق نمو
 هللا لص ىنلا نأل « اهنذإ ريغب هب سأب ال : لاتق هيف سيل امف اهوحن و ةراجتلل

 هيف امل « نيع ضرف نكي مل اذإ ) نيوبألا نذإب الإ داهحللا نم هعنم امثإ ملسو هيلع
 تاحابملا ىف فرصتلا و تاراجتلا امأف . ( نيوبألا ةعيجفو لتقلل ضرعتلا نم
 . (هناذئتسا ىلإ جتحت مل كلذلف ؛اهنم هعنم نيوبألل سيلف لتقلل ضيرعت اهيف سيل ىلا

 ىغبني ال : انباحصأ لاق : ًابراحم ولو رفاكلا هابأ لثقي نأ لجرلل ىغبني ال
 لم یک نع یورو وب« نالا ارا اناك اذإ رفاكلا ءابأ لتي نأ لجرت

 اک رشم ناك و هيبأ لتق نع بهارلا رماع ىبأ نب ةلظنح بن هنآ لو هيلع

 و « اهلسغي هنإ : نارفاك اه و هاوبأ تومي ملسملا ىف انباحصأ لاق . ( ابراز

 ق ) اهب ىلاعت هللارمأ ىلا فورعملاب ةبحصلا نم كلذ نأل ؛ اهنفدي و « اهعبتي
 نم نوكي ىلاعت هللا هركذ ىتلا ناسحإلا و . ( ًافورعم ايندلا ىف |هبحاص و : هلوق
 عونا ةهج نم ديدشلا ررضلا هيلع فاح اذإ مهنم ريقفلل ةاساوملا : اهنم « هوجو
 . لاعفلا ليمجو قالخألا مراكم نم كلذ عبتي امو

 راوخلا قح نم ىلاعت هللا بجوأ ام و : ةعفشلا راوحخلا قح نم بحب امن

 تعيب نمل ةعفشلا ( بنحلا راحلا و ىبرقلا ىذ راحخلاو : هلوق ىف روكذملا)
 كيرشلا : رفز و « دمحم و « فسوي وبأ و « ةفينح وبأ لاقف « هبنج ىلإ راد
 راحلا نم قحأ قيرطلا ىف كيرشلا مث « قيرطلا ىن كنرشلا نم قحأ عيبملا ف
 . نسحلا و « ىروثلاو « ةمربش نبا لوق وهو . اه دعب قزالملا راحل مث ع قزالم
 ىف ةعفش ال و « عاشم ىف الإ ةعفش ال : ىعفاشلاو « كلام لاق و . حلاص نبا

 نغ راجل ةعفشلا بوجو ىور دق و . ةمسقلا لمتحت ال و ال ( ١ ) ضايب ال رثب
 ا ااا

 . اهيف ةرامعال ضرأ ضايبلا ( ) ١
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eلاق : لاق رمع نب صفح نب ركب ىلأ نعو رمع نع ىور .  

 نع ىبعشلا نع مصاع ىورو . راجل ةعفشلاب ىضقأ نأ رمع ىلإ بتك :

 نم قحأ راخلبا و « راخللا نم قحأ طسيلخللا و « طيلللا نم قحأ كيرشلا حبي

 هللا لص ىبنلا نع ةريثك اراثآ كلذ ىف ركذ مث و ماظل ا

 هللا PUR تع لاقف « هباحصأ و سو هيلع
 )١( هبقسب قحأ رادلا راج وأ ءرادلا ةعفشب قحأ رادلا راج: لاق هنأ) ملسو هيلع
 عم رابخألا هذه عقد ًادحأ معن امو . ( ًابئاغ ناك نإ و هب رظتني ناك ام

 نر يلا كحال رانج E ( هناا يل ماشماو نمر
 . لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 للا لوسر ىضق » : لاق ةريره ىبأ ثيدحب مصحللا جاجتحا نع باجأ مث
 انعم نأب « ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف ؛ مسقي مل امف ةعفشلاب لس و هيلع هللا ىلص

 نب ديعس نع ىرهزلا نع كلام نع هوور بهو نباو « ىنعقلاو ب ًاعيكو و
 ولو « كلام اطؤوم ىف كلذك وه و « ةريره ىلأ ركذ ريغ نم ًاعوطقم بيسملا
 نم ةرشع وحن اهاور ىتلا رابخألا ىلع هب ضارتعالا زاج امل الوصوم تبث

 ريح ىف اهنأل ؛ راجل ةعفشلا باجيإ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةباحصلا
 دافأ و مالكلا لاطأف . داحالا رابخأب هتضراعم زوجي ال ىذلا ضيفتسملا رتاوتملا

 . ( 31١ « ۲۴۳۹ : ؟) هل ماكحألا عجاريلف طسبلا دارأ نم . داجأ و

 تا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رباج نع نئسلا ءالعإ ىف انركذ دق و
 رمأتسي ىتح عیبی نأ هل .ىغبني الو . طئاح وأ « عبر ىفالإ ةعفشال» : ملسو
 هلاجر : ةياردلا ىف ظفاحلا لاق . « كرت ءاش نإ و .ذخأ ءاش نإف ؛ هبحاص
 ةعفشال و ًاعوفر“ ةريره ىبأ نع و . ديج دنسب : ريبلا صيخلتلا ىف و . تابثأ
 , تكس . هنع ءاطع نع ةفيتح ىلأ قيرظ نم قبلا هبنرخأ « راقع وأ راد قالا

 ۰ . هبرقب ىأ(١1)
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 هيلع هللا ىلص ىنلا لاق هنع هللا ىضر رباج نع و . *ىشب هلعي مل و « ظفاحلا هيلع
 ةا ةاور « ًائئاغ ناك نإ و اهي رظنني ٠ هراج ةعفشب قحأ راخلا » : لسو

 ديرشلا نب ورمع نع و . تاقث هلاجر . ( 7١4 : ه راطوألا لين ) ىئاسنلا الإ

 . « هبقسب قحأ راخلا » : لاق مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ عفار ىبأ نع
 . هنع ىذمرتلا كح و . ىراخبلا هاور « هلثم هيبأ نغ ديرشلا نب ورمع نعو
 عجاريلف طسبلا دارأ نم .( 174 : )١ حمس ىدنع نيثيدحلا الك : لاق
 .( ١١ « ١١ : ١ا/ ) نئسلا ءالعإ

 مهانآ ام نومتكيو لخبلاب سانلا نورمأيو نولخبي نيذلا » : ىلاعت هلوق
 ش « ًانيهم ًاباذع نرفكلل اندتعأ و هلضف نم هللا

 عفني'ال ام عنم لخبلا : ليق و « ءاطعإلا ةقشم ةضللا ىف لخبلا : ليق
 هدض و « حشلا هريظن و « بجاولا عنم لخبلا : ليق و « هلذب رضي ال و .عنم

 ش . دولا

 نيدلا ءاسأ ىف هانعم نم لقع دقو : بجاولا عنم وه مومذملا لخبلا

 الإ نيدلا ىف هقالطإ حصي ال هنإ : لاقي و «٠ بجاولا عنف هنأ ( عرشلا ةغلو )

 نيذلا نسحي ال و » : ىلاعت هللا لاق « عنملاب ةريبك ىتأ دق هلعاف نأ ةهج ىلع

 ديعولا قلطأف ةبآلا « مه رش وه لب ممل ًاريخ وه هلضف نم هللا مهانآ امب نولخبي
 . ( ۲٤۳ : ۲ صاصخلا ) هلام ىف هبجوأ ىذلا هللا نحب لخب نم ىلع

 قاحسإ نبا جرخأ ةيآلا « هلضف نم هللا مهانآ ام نومتكي و » : ىلاعت هلوق ا

 نوتأي اوناك دوهيلا نم رفن ىف تلزن اهنأ سابع نبا نع حي دنسب ريرج نبا و
 ىشخن انإف ‹ مكلاومأ اوقفنت ال : نولوقيف < مهنوطلاخي و راصنألا زم الاجر

 لاقو . لاملاب لخبلا لخبلاب دارملا اذه ىلعف . نوكي ام نوردت ال و « رقفلا مكيلع

 ةيطع قيرط نم متاح بأ نبا جرخأ و . للعلا ناتك لخبلاب دارملا : ريبج نب ديعس



 | سو هيلع هللا ىلص ىنا ةفص اومتك نيذلا ىف تلزن اهنأ سابع نبا نع ىفوعلا

 ظ . ( ٠١١ : ۲ ىرهظملا)

 : صاصخللا لاق : رفاك اهدحاج و بجاو ىلاعت هللا معنب فارتعالا أ

 معن ناك رفكلا لصأ و « رفاك اهدحاج و « بجاو ىلاعت هللا معنب فارتعالا

 . اهدوحج و ىلاعت هللا

 ثدحتي نأ ناسنإلل زئاجف : رخفلا ةهج ىلع ال هدنع هللا معنب ثدحتلا زوج

 ركشلاو ةمعنلاب فا رتعالا ةهج ىلع لب < ءرخفلا ةهج ىلع ال ؛ هدنع یلاعت هللا معنب

 | هللا ىلص ىنلا لاق و . « ثدحف كبر ةمعنب امأ» : ىلاعت هلوقك وهو « معنملا

 ظ هنإف حداتلا و مك ايإ » ىور دقو .« رخف الو مدآ دلو ديس انأ » : سو هيلع

 .وأ هيلع هللا معنب ثدحتي نأ امأ و ؛ رخفلا ةهج ىلع ناك اذإ اذهف . «حبذلا

 . هرضي ال نأ اوجرنف هترضحب: هريغ اهركذي

 حلصأ نأ الإ : هل سانلا حدمب رتغي ال نأ ناسنإلا بلقل ءايشألا حلصأ
 .( ۲٣۳ : 5) هب دتعي الو « هل سانلا حدمب رتغي ال نأ ناسنإلا بلقل ءايشألا

 سانلا ءائر مهاومأ نرقفني نيذلاو » : ىلاعت هلوق

 «رخآلل مويلاب الو هللاب نونؤي الو

 « ةرجألا اهيلع قحتسب ال ايندلا ضارعأ نم ضرع اہ ديرأ ةبرق لك

 هنإف هللا هجو ريغل دبعلا هلعفي ام لك نأ ىلع ليلد هيف : ةلطاب ةراجإلاو
 ديرأ ام لك نأ ىف الصأ كلذ راصف « باوثلا هيلع قحتسي الو « هيف ةبرق ال

 ىلع و « جحلا ىلع راجيتسالاك « ةبرقب سيل هنأ ايندلا ضاوعأ نم ضوع هب

 جر ًاضوع .هيلع قحتسا ىتم هنأ برقلا رئاسو ( نآرقلا ةوالتو ) « ةولصلا
 ' نأ و « ةرجألا اهيلع :قحتسن نأ زوجي ال هنأ كلذب تبثف ؛ ةبرقلا باب نع هس
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 ةيقرلا هجو ىلع تلعف اذإو < ةبرقلا هجو ىلع تلعف اذإ ) ةلطاب اهيلع ةراجإلا

 5 ( ةراجإلا تحص

 رخآلا مويلاو هللاب اونمآ ول مهلع اذ امو » : ىلاعت هلوق
 . «هللا مهقزر ام ارقفنأو آ

 مهنأل « ربحا لهأ هيلإ بهذ ام نالطب ىلع ليلد هيف : ةيربحلا لوق لاطبإ
 نأل « مهيف كلذ لاقي نأ زاج امل قافنإلا و هللاب ناميإلل نيعيطتسم اونوكي ملول
 لاقيال اك « هيلع نيرداق ال و هيلإ اوعد اممنينكمم ريغ مهنأ وهو حضاو مهرذع
 . احيمص ناك ول هيلع اذ ام :ضيرملل لاقي الو « رصبأ ول هيلع اذ ام :ىمعألل
 نامبإلا نم مهفلك ام لعف نم مهرذع عطق ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد حضوأ كلذ قو
 صاصيلل ماكحألا ی اذك « اهلعف نم نونكمي مهنأو « تاعاطلا رئاسو
 ْ ش .(؟:4:1)

 .« نولوقت اماوملعت ىح » : ىلاعت هلوق

 قلعتي ىذلا ركسلا نأ ىلع ليلد هيف : مكحلا هب قلعتي ىذلا ركسلا ىعم
 ةفينح ىبأ لوق ةحص ىلع لدي اذهو « لوقي ام ءبحاص لقعي ال ىذلا وه مكحلا هب

 « ةأرملا نم لجرلا هيف فرعي ال ىذلا وه هنإ : بحل بجوملاركسلا ىن هللا همحر
 . ( ۲٤۷ : 7 ) صاصخلا هلاق . ةأرملا نم لجرلا فرعي ال لوقي ام لقعي ال نمو
 . اعاد ةفرعملا نادقف مزلتسي ال لوقعلا ىل طبختلا نأل « رظن هيف ىلو

 ىف ةءارقلا ضرف ىلع ليلد هيفو : لاق : ةولصلا ىف ةءارقلا ضرف ليلد
 الولف « ابيف ةءارقلا ةماقإ مدع لجأل ةولصلا نم ا ةا ئ ةولصلا

 هيف و . ( ۲١١ : ۲ ) ىهتنا اهلجأل ةولصلا نم عنم امل اهضورفو اهئاكرأ نم اهنأ
 ةءارقلا معي وهو .« اهيف لوقلا ةماقإ مدع لجأل ةولصلا نم هعنم ىلاعت هللا نأ

 ةولصلا ناكرأ نم لاوقألا ضعب نأ هيف ام ةياغف « اه ريغ و ميرحتلا ريبكتو
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 ۰ . ملعأ ىلاعت هللا و « ةيفنحلا نم ءاملعلا ةماع هلعف امك « نآ رقلا نم

 لاق : هيف ربدتيو « نآ رقلا يناعم ملعتي و « هبلق رضع نأ ىلصملا لع بجي

 ملعب ىتح هبلق رضحي نأ ىلصملا ىلع بجي هنأ ىلع هيبنت ةيآلا هذه ىو : ىرهظملا

 هبلق لغشي و هيهلي امش زرحتي و « هيف ربدتي و ‹ نآ رقلا یناعم معتيو < لوقي ام

 . ىريلجتالا نوملعتي مهارتف « نولفاغ اذه نع سانلاو : تلق . ( )۲ : ١١١

 نوأرقي ام نومهفي الف ؛ الصأ ةيبرعلا نوملعتي الو « ةفلك الب اهب نوملكتيو

 ةعمجلا ةبطخ و نآ رقلا ةءارق اولعجي نأ نوعسي و ‹ نوربدتي ال و مهتولص ىف

 ظ . هنم هللاب ذوعن «.مهناسلب نيديعلا و

 « ليبس ىرباع الإ ًابنج ال و » : ىلاعت هلرق

 ءانثتسالا و « هلاوحأ معأ نم ءانثتسا « ًابنج » : هلوق نم لخادتم لاح

 بنحلبا نوك لاح الإ لاوحألا نم لاح ىن ًابنج ةولصلا اوبرقت ال ىأ غرفم

 هل دهشي و .مميتو« هلاعتسا ىلع ردقي مل وأ ءاملا دحي مل اذإ كلذ و « نيرفاسم

 مدقأ تنك و : لاق علسألا نع ىناربطلا هجرخأ ام وه و « هلوزن ناش ی انيوز ام

 لحراف مق < علسأ اي : موي تاذ ىل لاقف « هل لحرأ و لس و هيلع هللا ىلص ىلا

 ىتباصأ ظفلب ةيودرم نبا ركذ اذك و  ةبانج ىنتباصأ « هللا لوسر اي : تلقف

 هاتأف . ضرمأ وأ تومأف درابلا ءاملاب لستغأ نأ تيشخف . ةدراب ةليل ىف  ةبانج

 .٠ نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرض و هجولل ةبرض « مميتلا ىنارأف ء ديعصلا ةيآب ليئربج

 نبا و « رذنملا نبا و « ىبايرفلا جرخأ اذك و . « تلحر مث « تمميتف ءتمقف

 هبيصت رفاسملا ىف « ًابنج ال و و ةيآلا هذه : لاق . ههجو هللا مرك ىلع نع متاح ىبأ

 . ىهتنا ةبانحلا

 : ةيفنحلا تلاق و . سوماقلا ىف انك ١ ىلا ةبانحلا ىنعمو : ةبانحلا ىنعم
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 ىضق أذإ لجرلا بنجأ : لاقي ؛ ةوهشلا هجو ىلع ىلا جورخ ةغللا ىف ةبانملا
 عاهلبا درجم ىلع قلطي ةبانحلا : ءاملعلا ضعب لاق و . لازنإلاب ةأرملا نم هئوهش
 ىضتقي برملا مالك نأ هللا همحر ىعفاشلا نع رجح نبا ىكح . لرئي ملوأ لز

 "نم لك نإف « لازنإ هعم نكي مل نإو عاملا ىلع ةقيقحلاب قلطي ةبانحلا نأ
 * دواد بهذ و . لرني مل نإ و اهباصأ هنأ مهفي ةنالف نم بنجأ تالف نأب بطوخ 0

 « ىلا جورخ وه ةبانحلا نأ هنم اعز « لزرني مل ام عامللاب لسغلا بحي ال هنأ ىلإ
 لجرل لاق مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بعك نب ىبأ ثيدحب كلذ ىلع جحا و ٠

 و « ىلصي و « أضوتي مث « هنم ةأرملا سم ام لسغي هنإ : لني لو ةأرملا عماج ظ
 . « ءاملا نم ءاملا و هيفو ةصق ملسم ظفل ىو ؛ هوح ديعس ىبأ ثيدحب

 ةمنألا عمجأ و : لزني ل نإو عامحلاب لسغلا بوجو ىلع ةمتآلا عمجأ 2
 تناك نإف « لارني مل نإ و عاهلباب لسغلا بوجو ىلع نيملسملا روهمجو ةعبرألا
 مكى اف  قاقتشالل بسانملا وه و  ىعفاشلا ( مامإلا ) هلاق اك عاملا ىنعمب ةبانحلا
 نإ و . ( اورهطاف ًآبنج متنك نإو : ىلاعت هلوقب و ) ةبآلا هذه قالطإب تباث
 ماقم ميقأ .مونلاك « ببسملا ماقم ببسلا ميقأف ابلاغ ىلا جورخ ىنعمب تناك
 لسفلا بوجو ىلع ةجحلإ.ًاضيأ و . ابلاغ حيرلا جورحلل ةنظم هنأل « ثدحلا
 لوأ ىف ناك « ءاملا نم ءاملا » : هلوق نأ ىلع ) عاجإلا و ثيداحألا ًاقلطم عامملاب
 دئواد لوقف . ( ١١4 : ۲ ىرهظملا ىف و ءالعإلا ىف طسبلا و . خسن مث « مالسإلا

 . هيلع در « عاجإلا تالخ

 ‹ ىلع لوق وه هريسفت نم انركذ ام « ليبس ىرباع الإ » : ىلاعت هلوق و .,

 « هلوز ناش ىف انيور ام هل دهشي . ريبج نب ديعس و « دهاجم و « سابع نباو

 . ءاملا مدع هلاح بلاغ نأل « رفاسملاب مميتملا نع ريع هنأك مميتلا رك ذب هبيقعت و
 « ءالعلا روهمج لاق هب و « هرتسي لب ثدحلا عفري ال مميتلا نأ ىلع ليلد هيف د

 نأ و « ةيفنحلا بتك ضعب ىف عقو اذكو « ثدحلا عفري مميتلا : دؤاد لاق د
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 ءاملا نادجو نوك و « ًاثدح هنوك روصتي ال ءاملا نادجوف ثدحل ًاعفار ناكولو

 نيدحلا دورو ال روتسملا قباسلا ثدحلا روهظ ىضتقي ديعصلا روهطل ةياغ

 ىف رم انك -نيئضوتملا مميتملا ةمامإ زاوج نكل و : تلق . ( ١١6 : ۲ ) ديدحلا

 ناك هل ًارتاس ناک نإ هنإف « ثدحل ًاعفار هنوك ديفي - صاعلا نب ورمع ثيدح

 , لعأ ىلاعت هللاو مهفاف « هل هتمامإ حصتالف ؛ ءىضوتملا نم الاح ىندأ ممينملا

  ةولصلا عضاوم اوبرقتال : ةيآلا هذه ىنعم : نيرسفملا ضعب لاق و

 .ثكم ريغب نيزاتجم الإ ىنعي « ليبس ىرباع الإ انج  فاضملا فذحب دجاسملا ىنعي
 مهباوبأ تناك راصنألا نم الاجر نأ بيبح ىبأ نب ديزي نع ريرج نبا ىور امل

 ءاملا نوديريف مه دنع ءام ال و ةبانحلا مهبيصت تناك « دجسملا ىل (.ةعراش)

 . « ليبس ىرباع الإ ًابنج ال و » ىلاعت هللا لزنأف ؛ .دجسملا ى الإ ارم نودحيالو

 ؛ ىعخنلا و « ةمركع و « نسحلا و « بيسملا نب ديعس و « دوعسم نبا لوق اذه و
 ىلع دجسملا نم رورملا بنجلل زاج : ىعفاشلا و كلام لاق مث نم و . ىرهزلاو

 ًاصاخ لوألا ببس ناك نإ و ماع ظفللا نأل « نسحلا لوق وه و « قالطإلا

 ىف رورملا بنجلا زوجي ال.اندنع و . دجسملا ىل الإ رمملا نادجو مدع ةرورض ىعي

 لصألا و ‹ فاضملا ريدقت ىلع فقوتي هجولا اذه ىلع ةيالا ليوأت نأل « دجسملا

 ىراكس متنأ و ةولصلا عضاوم اوبرقت ال » : هلوقل ىنعم ال ًاضيأ و . ريدقتلا مدع

 ىف نكمي ال و « ةولصلا نابرق نع ىهنلا ف حيرص هنإف ‹ نولوقت ام اوملعت ىح
 .( 1١5 : ۲ ىرهظملا ) هيلع فوطعملا ىف ردق وأ ركذ ام ريغ ريدقت فوطعملا

 ؛ دجسملا نع تويبلا هذه اوهجو » : ملس و هيلع هللا ىلص هلوق انل و : لاق
 ىراخبلا و « هجام نبا و « دؤاد وبأ هاور « بنج ال و ضئاحل دجسملا لحأ ال ىنإف

 ةشئاع نع ةجاجد ثنب ةرسج نع ةفيلخ نب تلفأ نع ىناربطلا و « خيراتلا ىن
 لاق و « ةملس مأ نع ةرسج نع دئادوبأ هاور : ظفاحلا لاق . الع هللا ىضر
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 ةفيلخ نب تلفأ : ىباطحللا لوق و. ةشئاع نع ةرسج ثيدح حيحصلا ؛ ةعرز وبأ

 لاق لب ؛'اهيلع دز ؛ كورتم : ةعفرلا نبا لاق و « لاحلا لوهجم قوكلا ىرماعلا

 رضيالف ‹ ناطقلا نبا هنسحسو « ةميزخ نبا هحمحصس و , ًاسأب هب ىرأ ام : دمحأ

 . سالا ضعب هلهج نإ

 ` ىلع ليلد ثيدحلا ىو :ًاثكام الو ًارام دجسملا ف لوخدلا بنعتل زوجبال

 عنمل قيس دق مالكلا نأل « ًاثكام وأ ًارام دجسملا ىف لوخدلا نع بنملا عنم

 فاوطلا بنج زوجي الو . ( ۱١١ : ۲ ىرهظملا ) ملعأ ىلاعت هللاو ! ًابنج رورملا

 نأ زوجي : كلام لاقو < روهمجلا دنع نآ رقلا ةءارقالو « دجسملا ى هنوكل

 لك لئالد ترم دق و . ًاقلطم زوج : داواد لاق و « ذوعتلل ةريسي تايآ أرقي

 ًاضيأ انهه ىرهظملا اهركذ و « راثآلاو ثيداحألا نم نئسلا ءالعإ ق كلذ

 لئالد نع باجأو ٤۸) : ۲ ) ماكحألا ىف صاصحللا كلذكو .( : 1١

 ۰ . داجأو دافأف مصعللا

 وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم منك نإو » : ىلاعت هلوق

 «مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ًابيط ًاديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا مسل

 ًابلاغ ءاملا دقف نأل « ةبلاغلا ةداعلا جرخم جرخ رفسلا وأ ضرملاب طارتشالا

 لاق و « روهمحلا دنع نيطرشلا نيذهل موهفم الف ؛ رفس وأ ضزمل نوكي امنإ

 ىف ناک نأب ًابلاغ هيف ءاملا مدعي عضوم ىن اہقم ًاحيحص ناک نإ : ہللا همحر ىعفاشلا

 نيذه موهفم ىلإ ًارظن « اهتداعإ هيلع بجيو مميتلاب ىلصي اهءام عطقنا ةيرق

 ةولصلا هيلع بجن كلذل و < ًاعاجإ ربتعم ريغ نيطرشلا موهفم :انلق . نيطرشلا

 رركتيال دحاو بوجولا ببس نأل < ةداعإلا بوجول ةجوالف ‹ عاجإلاب مميتلاب

 ٠ . بجاولا رركتي الف

 هيف مدعي عضوم ى مقم حيمص ءام دقاف مميتم ىلع ةولصلا ةداعإ بجبن ال

 مدعي عضوم ىف ميقم حيحص ءام دقاف ىلع ةداعإلا بجبال كلذلو :ًامايأ وأ ابلاغ ءاملا



برلا ىف امقم ناك هنأ رذ ىلأ نع ئور . الاغ ءاملا هيف
 لأسف راف ءامايأ ءاملا دقفيو ةذ

نع لسو هيلع هللا لص دقلا وسر
 دمت مل ول و كيفاك بارتلا » : اقف كلذ 

 رشع ىلإ ول و ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا » ةباور فو . 2 ججح رشع ءاملا

 ) دوادوبأ هحصص و <« ننسلا باعصأ هاور . ۲ ججح
 .( :١١1 ۲ ىزهظملا

 غارفتسالا نع ةيانك « لاا نم مكدم دعا دا وا و : ىلاغت هلوقو

 لوبلا لجأ نم مكدحأ ثدحأ اذإ ىنعملاو « زاربلاو لوبلا جورخب لصاحلا

 .زاربلاو

 اذإ نيليبسلا نم جراحلا 5-0 ةيآلا تلدف : نيليبسلا ريغ نم جراخلا مكح

 سيل اهنم جراخللا داتعملا ريغ نأ ىلع لدتالو ؛ ءوضولا ضقني أداتعم ناك

 سيل نيليبسلا ريغ نم جراخلا سجنلا نأ ىلعالو « كلام لاق اك ضقانب
 « ضقانب سيل هنم ريسيلا : دمحأ لاقو . هللا همحر ىعفاشلا لاق اك ضقانب

 نم لئاسب سل ام و « أسحن هتوك طرشب ًاقلطم ضقني هللا همحر ةفينح نأ دنع

 . قابلا مكح ىف هنآل « ئقلا نم ليلقلا اذكو . سجنب سيل هوحمنو مدلا .
 . أضوتف ءاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ءادردلا ىبأ نع نادعم ثيدح انل ٠

 هل تببص انأ « قدص : لاقف « كلذ هل تركذف قشمد دجسم ین نابوث تقيلف

 شيعي نع ىعازوآلا نع ريثك نب ىحي نع معلا نيسح نع دمحأ هاور . هءوضو
 ( هيف ) اوبرطضا دق : اولاق نإف . هنع نادعم نع هيبأ نع ىنوزخغلا ديلولا نبا
 ضعب بارطضا نإ : انلق . ءادردلا ىلأ نع نادعم نب دلاخ نع رمعم هاورف
 اذه ىف اوبرطضا دق : دمحأل تلق :مرثألا لاق . هريغ طبض ىف رثؤي ال ةاورلا
 ظ , اقف « ثيدحلا

E e TE 

 ةشئاع ثيدح و : سلقلا و ئقلا نم ءوضولا بوجو ى ةشئاع ثيدح
 ىف مكدحأ ءاق اذإ » : لاق لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر
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 .o « ملكتي مل ام ىضم ةم ام ىلع نبيل مث « ًاضوتيلف « فرصنيلف سلق وأ هتالصا

 جيرج نب زييزعلا دبع نب كلملا دبع نع شايع نب ليعامسإ ثيدح نم ىبطق رادلا

 جيرج نبا باعحصأ نم ظافحلا : لاقو « اهنع ةكيلم ىبأ نب هللا دبع نع هيبأ نع

 شايع نب ليعامإ هيوري ةشئاع نع ةكيلم ىلأ نبا نع هئيدح امأو . السرم هنوورب
 ايع نب ليعامسإ : نيعم نب بحي لاق : انلق . “شب سیا : متاح وبأ لاق
 لصولا ىلع ) لاسرإلا ميدقت نيثدحما ةذاع نم و . ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو . ةقث

 ةمدقملا ىف رم امك لوصألا لهأ نم نوققحملا هيلع ام فالخ وه و : عفرلاو
 اهركذن مل ةفيعض رخأ ثيداحأ بابلا ىو . اندنع ةجح لسرملا مث . (هلئالدب

 ول و قرطلا ةرثك نأ ىي الو . ( ١١9 : ۲ ) ىرهظملا ىل اذك ليوطنلا ةفاخم
 . ةوق نسحلاو حيحصلا « ثروت ةفيعض

 ريثكلا نيب قرفلا ىلع دمحأ جتحاو : بابلا ف مصخلا ةجح نع باوحلا
 مدلا نم نيترطقلا ى ال و ةرطقلا ىف سيل » ًاعوفرم ةريره ىلأ ثيدحب ليلقلاو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » سابع نبا ثيدحو « الئاس امد نوكي نأ الإ ءوضو

 ثيدح نكل . ىنطقرادلا اهاور « ليمامدلا ىنعي ناويحلا مد ىف صخر مسو

 .( )١ نابح نب ىحي و دمحأ هبذك « ةيطع نب لضفلا نب دمحم هيف ةريره ىأ
 ظا اذه ف راک لاقت: یادم رهاو م هوب ظفلي يوري ةيقي قانقلا لو

 ۽ اناس نكي مل ام نفقات مدلا ثوبكي لوق الانإف اضيأو : ( ٠١۹ : ۲ یرهظملا )
 . ليمامدلا ىف | سابع نبا ثيدح لمحي هيلع و « ةريره ىلأ ثيدح لولدم وهو

 لس و هيلع هللا يلص.هنأ » سنأ ثيدحي هللا اهمحر ىعفاشلاو كلام جتحاو

 ‹ ىزنطقرادلا هاور . « همجاحم .لسغ ىلع دز. مل 1 أضوتي ملو ىلصو مجنحا

 لاق : رجح نبا ظفاحلا لاق . فيعض « لتاقم نب حلاص هدانسإ ىف و قيبلاو

 سيل حلاص : لاق لب « كلذك سيل و . هححص ىنطقرادلا نإ : ىبرعلا نبا
 هللا لوسر نأ » نابوث ثيدخح و . فيعضلا لصف ىف ىوونلا هركذو . ىرقلاب
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 ا ا روحو د تلف اق را
 , ىلطق رادلا هاور « نآ رقلا ىف هتدج ول ةضيرف ناک ول : لاق ؟ ؛ئقلا نم ءوضولا

 عضولا ىلإ بوسنم وه : ىييبلا لاق <« ثيدحلا كورتم « نكسلا نب ةبتع هبفو

 و « لوق ةشئاع ثيدج و لعف سنأ ثيدحف ًاضيأو . ( 1١8 : ۲ ىرهظملاو

 نب ةبتع قيرطب نابوث ثيدح و . هوجولا لمتجي هنأل « لعفلا ىلع مدقم لوقلاو

 سيل بجاو قلا نم ءوضولا : لوقنف هانملس نإو « هيف ةجح ال نكسلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو « هيف راثآلا و ءاملعلا فالتخال ء ةضيرفب

 انك « ًابيط ًاديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ » : ىلاعت هلوق

 وأ ٠ اهيف ىلاسكلا و ةزمح أرق و « متسمال وأ » ةدئاملا فو انهه روهمحلا أرق
 ‹ نسحلاو « ى رعشألا ىسوم وبأو « سابع نبا و « ةشئاعو ‹ ىلع لاق . « متسمل

 ىروثلاو ةفينح وبأ لاق هبو . عاهلباب ىنك : مهنع هللا ىضر ةداتقو « دهاجمو

 ةبانحلا تناك اذإ الإ « ًابنج » ىلع فطعلا ميقتسي ال ليوأتلا اذه ىلعو . هللا اهمحر

 ءرمع نباو « رمعو « دوعسم نبا لاق و . ةيفنحلا تلاق امش « لازنإلا ىنعع

 .نيترشبلا ءاقتلا وه و ٠ قيقحلا هانعم هب دارملا : مهنع هللا ىضر ىعشلا و

 ضقني كلذ ىلع ءانبو : ؟ ال مأ ءوضولل ضقان وه له ةأرملا سم مكح
 نع ةياور و « ىرهزلاو دمحأ لاق هب و « اهنيب لئاح الب ةأرملا سمب ءوضولا
 ‹ ىعفاشلاو « كللام لاقو . ًاقلطم ءوضولا ضقني ةأرملا سم نأ هللا مهمحر ىعفاشلا

 ةوهشب سملا ناك نإ : هللا همحر دمحأ نع ةياور ىه و قاحسإو « ثيللاو
 نطابب سملا نوكي نأ ىعفاشلا طرتشي و « الف الإ و ءوضولا ضقتني ةاهتشم ةأرملاو
 :ملس و هيلع هللا لص هلوقركذلا سم ىف درو دق و « ركذلا سم ىلع ًاسايق فكلا

 : انلق . ىنعملا اذه ىطعي ءاضفإلا و : اولاق « هجرف ىلإ هديب مك دحأ ىضفأ اذإ ٠
 عونمم ىنعملا اذه ءاضفإلا ءاطعإ و « حيحص ريغ ءاضفإلا ظفلب ركذلا سم ثيدح
 ىاذك ءاندنع لطاب نيتثداحلا ىل ديقملا لع قلطملا لمح و ( ًاضيأ )



 موصحللا لئالد نع تاوحلاو انلئالد نع انغرف دقو . ١1١( : ۲) ىرهظملا

 عجاريلف « ىرهظملا ريسفتلا بحاص انهه مالكلا لاطأ دق و : ننسلا ءالعإ ىف

(۲ :۳۰ . 

 ةدئافلا ليلقت مزل عاملا نود ام سمللاب دارملا ناك ول ًاضيأ و : لاق مث

 ءاج وأو » : ىلاعت هلوق نم مهفي ثدحملا مميتلا زاوج نأل « ةرابعلا ريثكت عم

 < ثادحألا دع ال ؛ ءالل بارتلا ةفيلخ نايب دوصقملا و « طئاغلا نم ا

 .« نونملباو « ءامغإلاو « مونلاك « ًاقافتا ةبآلا نع ثادحألا نم ريثك كرت دق هنأل

 ؛ ركذلا سم و , روزجلا مول لكأ و « ةهقهقلا و « نيليبسلا ريغ نم جراحللاو

 .( ”١7 : ”) ( هدحو ) سمللا ركذ ىل ةدئاف الف

 ‹ اكتم و ًاعجطضم مونلا : ةلئسم : ءوضولل ًاضقان مونلا نوك مكح

 و٠ : مس و هيلع هللا ىلص هلوقل « عاجإلاب ثدح ًاقلطم نونمللا و « ءامغإلا و

 ناوفص ثيدح نم يذمرتلا و ةميزخ نبا هححص . « مون و « لوب و « طئاغ نم نكل
 دنع ًاضيأ مثاقلا مون و ٠ كلام دنع دجاسلا و عكارلا مون اذك و . لاسع نبا

 دنع نكل ؛ دمحأ دنع تناك ةئيه ىأ ىلع ليوطلا مونلا و « هللا همحر ىعفاشلا

 هيلع هللا ىلص هلوقل « ضقني ال ةولصلا لاوحأ نم ةلاح ىلع مان اذإ ةفينح ىلأ

 تخرتسا عجطضا اذإف « عجطضي ىح ءوضو ًادجاس مان نم ىلع سيل » : ملسو

 ىذمرتلاو دؤاد وبأ ىور و . سابع نبا نع دمحأ نب هللا دبع هاور . « هلصافم

 . «ًاسلاج مان نم ىلع ءوضولا بحجم ال » » ظفلب قييبلا و « ًادعاق مان نم ىلع ءوضو ال »

 هفعض نإ و وه و ىنالادلا دلاخ ىلأ ديز. ىلع قرطلا رادمو . « ًادجاس وأ « ًامئاقوأ
 : دمحأ لاق و « ثيدحلا نسح هنإ : ىبهذلا هلاق ام حيحصلا نكل ةمئألا ضعب

 هنأ ىلع اوعمجأ كلذل و « ةلفغلا ىف مونلا نم ىوقأ و دشأ نونا و . هب سأب ال

e( ١5 : ؟) هام ئرهلتملا نم نأ . 



 ١" - ج ظ م €V - نآ رقلا ماكحأ

 es ناك ةئيه ىأ ىلع ثدح ليوطلا مونلا نإ : هللا همح
 اخ رتسالا دجو اذإف ؛ ءاخرتسالا وه ةلعلاو «نام زلا اذه ىن ناسنإلا ءاضعأ 5
 . ملعأ ىلاعت هللا و . ءوضولا ضقتنا

 عوكر تاذ ةولص قى ةهقهقلاو :ةلئسم : ةولصلا ف ةهقهقلا مكح

 زم» : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل « هللا همحر ةفينح ىلأ دنع ثدح دوجسو
 . رمع نبا نع ىدع نبا هاور . « ةولصلاو ءوضولا دعيلف ةهقهق هتولص ىف كحض

 ؛ سلدم ةقث هنأ قيقحتلا و « هيف فلتخا و « ًاعباتم لسم هل جرخأ ةيقب هيفو

 . ةجح ناك ثيدحلا اذه ىف ام" ( تعمس وأ ) انثدح ظفلب ةقث نع ىور ولف ظ

 مكبنم ناك نم » : ( رثبلا ق ىدرت ) ىمعأ ةصق ی لس و هيلع هللا ىلص هلوقو

 « ىعازخللا دبعم ثيدح نم ىنطق رادلا هاور « ةولصلاو ءوضولا دعيلف هقهق
 مهو و . ةفينح وبأ مامإلا هتاور نمو « دبعم مأ نبا « ىباعس هنأ حيحصلاو
 نم لجر نع ىنطق رادلا ىورو . ةفينح وبأ هيف مهو : لاق ثيح ىزوجلا نبا
 رثكأ لاق و . هيف نعط ًادحأ ملعن ال و ىطساولا هللا دبع نب دلاخ هيفو « راصنألا

 حيجرت مهتداع نم فرع دقو ) ةيلاعلا ىبأ نع لسرم هنأ حيحصلا : نيثدحا
 اذإو ) ةجح اندنع لسرملا و . ( نييلوصألا روهمج هيلع ام فالخ لاسرإلا
 . ( ءالعإلا ةمدقم ىف رم اك لكلا دنع ةجح وهف ًافيعض ولو لوصرم دبأت

 فالح هنوكل « هدرومب ًاصتخم مكحلا نوكب انلق دوجسو عوكد ت مولع 4 ا و ار نیو آی و الق اناسارا 2 ناك نإو « دمع نكي مل ام ةولصلل ًاضقا كحضلا نوكب لوقي ال هنإف ا رضبو ؛ ةهقهق نكي مل ام ءوضولل اضقان كحضلا نوكب لقت م انأل « انرضي > اار چ ۷ ىريلملا ی اک رک "ب ںی دما لافذ « ىع لاق اذك ضيعض ةبيش وبأ قاحسإ نب نمحرلا دبع هيف « ءوضولا ضقني الو ةولصلا ضقني كحضلا » ًاعوفرم راج ثيدح نم مصحللا هب جتحا امو
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 ' لعأ ىلاعت هللاو « سايقلا

 لبإلا مومل لكأ و : ةلئسم : ؟ال مأ ءوضولا ضقني لبإلا محل لكأ :
 موحل نم اوئضوت » : مس و هيلع هللا ىلص هلوقل « هللا همحر دمحأ دنع ثدح

 لسم ىور و . نوثدحلا هححصو « ءاربلا ثيدح نم نئسلا باععأ هاور . « لبإلا

 هب جتحا ام و . ةزعلا ىذ و « ريضح نب ديسأ نع هوحن دمحأو رباج نع هوحن

 هاور « لخدي امم سيلو جرخي ام ءوضولا » ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم مصحلا
 : تلق. ( ١44 : 7 ) ىرهظملا ف اذك « ركنم فيعض « قييبلاو ىنطقرادلا

 للص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك » هريغ و داؤؤاد ىلأ دنع رباج ثيدح انلو

 + رقلا و + لبإلا مول مني وها و :راكلا تس ام وصولا كلر لو هيلع هلل
 راثالا ىناعم حرش ىف و « نئسلا ءالعإ ىف طسبلاو . ًاعيمج اهريغ و ‹ متغلاو
 ش . ىواحطلل

 كلام دنع ثدح ركذلا سمو : ةلئسم :ءوضولا ضقني ال رك ذلا سم
 هيلع هللا ىلص هلوقل « فكلا نطابب ناك نإ ىعفاشلا دنع اذكو « دمحأو

 باعا و « ةثالا ةمثآلا ءاور . ٠ اضوتي ىتح لصي الف هركذ سم نمو : سو
 اذه : ةيفنحلا تلاق . ةرسب نع ةورع ثيدح نم مه ريغ و « ةعبرألا نئسلا
 هاور « لصتمحيحص ثيدح هنأ قيقحتلا و . عطقنم وه و « حصي ال ثيدحلا

 نيحيحصلا ىف مهلك هتاورو . اهنم هعمسف ةرسب ىبل مث « ةرسب نع ناورم نع ةورع
 حصأ : ىراخبلا لاق و . ىنطقرادلاو « ىحي و < ىذمرتلا و « دمحأ هححس و

 سم نم » ًاعوفرم دلاخ نب ديز نع دمحأ و « ىذمرتلا ىورو . بابلا ىف “یش

 . بيعش نب ورمع نع قييبلا و « دمحأ و « ىذمرتلا ىور و . « أضوتيلف هجرف
Eا  

 نب دعس نع مكاحلا و « فيعض وه و « بويأ ىبأ نع هجام نبا ىور ام بابل
 و ىناربطلاو « فيعض وه و سابع نبا نع قيببلا و « ةملس مأ و صاقو فأ
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 ىبأ و ؛ سنأ و « ناهنلا ثيدح نم هدنم نبا هركذ و  قلط نب ىلع نع هذي

 . سنأ تنب ىورأ ثيدح نم ىذمرتلاو ؛ ةصييقو « ةديح نب ةيواعمو « بعك نبا

 نم اندحأ ًاضوتيأ « هللا لوسر اي : ليق ىلع نب قلط ثيدح ةفينح ىبألو

 ءناسلا باصحأ و دمحأ هاور « ؟ كنم ةعضب الإ وه له و :لاق ؟هركذ سم

 نبا و « ىناربطلا و « نابح نبا و « ىنيدملا نبإ و. « سالفلا ىلع نب ورمع هححصو

 . قيببلا و « ىنطق رادلا و متاح وبأ و < هللا همحر ىعفاشلا هفعض و . مزح

 تاقث اهنم ةدحاو لاجرو فاعض اهنم ةعبرأ : قرط ةسمخ ثيدحلا اذهل : تلق

 نب ىج نع و « ىلجعلا هقثوو دمحأ هفعض :هيبأ.نع هيوار قلط نب سيق الإ

 .فيعض هدنع ثيدحلاف هفعض نمو «ثيدحلا حمص هقيثوتب لاق نف . ناتياور نيعم

 ثيدح بابلا ىو . هنم ىوقأ ةرسب ثيدح نكل نسح ثيدحلا نأ ىدنع قحلاو

 اهلكو . مهنعو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعو « كلام نب ةمصع و « ةمامأ ىبأ

 ةوق نئسلا ءالعإ ى انيب دق و : تلق .( ١74:7 ) ىرهظملا ىل اذك « فاعض

 ىف مالكلا لاطأ دق و . عجاريلف ةرسب ثيدح فعض و « ىلع نب قلط ثيدح
 202 . داجأو دافأف « راثألا ىناعم حرش ىل ىواحطلا مامإلا ةلئسملا

 نم نال < خوسنم قلط ثيدح نأ نابح نبا ىعداو : ىرهظملا لاقو

 عبس ةنس ىف لب ) تس ةنس ىف همالسإو ةريره وبأ ًاضقان ركذلا سم نوك ةاور ٠
 مهو ةرجملا لوأ مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ قلط و (ربيخ ةوزغ دعب
 نأ لغ + فض دنس : تلق . ىطقرادلا ىور اذك « ةنيدلا دجسم نوسسأوي
 ًافيأ و . ةريره ىبأ مالسإ دعب ًايناث هئيجم مدع ىلع لدي ال ةرجهلا لوأ قلط ىج

 معأ هاو . قلط ثيدح خسن هب تبثي الف « فيعض ةريره بأ ثيدح
 سم نوک ىف ىلع نب قلط ثيدح ىناربطلا حمص دق و : تلق . ( )۲ : ۱۲١

 الإ وه له و ثيدح هيبأ نع قلط نب سيق يوري و « ًافنآ رم اک ًاضقان ركذلا

 هاور ام قفاوي اه دحأ « نيئيدح كلذ ىن عم هنأ كلذب تبثف « ؟ كنم ةنضِب
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 روهمج لمع و .نيترم ةنيدملا هيجم ىلع ليلد هيفو . هفلاخي اهيناث و « ةريرهوبأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو . حجارلا وهف « قلط ثيدح ىلع ةباحصلا

 سم وأ « ةأرملا سم وأ « روزحبا محل لكأ نم ىلصيال نأ بحتسيو

 ىلاعت هللا مهمحر انءاهقف هركذ اک فالحللا نم ًاجورخ « أضوتي ىتح ركذلا

 . اهريغ و حاضيإلارونو راتخلا ردلا بحاص مهنم
 ىأ « ءام اودجت ملف »:ىلاعت هلوقو : مميتلا زاوحلا ءاملا ىلع ةردقلا مدع ىعم

 ىلع ةردقلا مدعو . عاجإلاو ةنسلاب هريسفت تبث اذك « هلاعتسا ىلع اوردقت م

 ىلإ بهذ نإ ثيحب وأ اليم هدعبل وأ « ءاملا مدعل نوكي نأ نه معأ ءاملا لاعتسا

 جارخإ ةلآ دقفل وأ ( روبابلا وأ ةرايسلا وأ ةرايطلا وأ ) ةلفاقلا تباغ أضوتو ءاملا

 فود وأ « ءاملا ىلع طلسم ودع وأ عبسوأ ةيح نم عنامل وأ « الثم رثبلا نم ءاملا

 نم عنام ضرمل وأ « ةهاقن وأ درب ةدشل ضرم ثودح فوخ وأ : شطع

 ءاملا لامعتساب هتدايز فيخ ضرمل وأ ٠ هلواني نم مدعوأ « ءوضوال كرحتلا

 هللا همحر ىعفاشلا نع ةياور ىو . وضع وأ سفن فلت فيخ وأ . ةكرحلاب وأ

 ظ . وضع وأ سفن فلت فوخ ضرملا ىف طرتشي

 ناك راصنألا نم لجر ىف ةيآلا هذه تلزن : لاق دهاجم نع متاح ىنأ نبا جرخأ

 لوسرل كلذ رك ذف . هلواني مداخ هل نكيلو « ًاضوتیف موقي نأ عطتسي مف ًاضيرم

 جرخأو . ةيآلا « ىضرم متنك نإ و » : ىلاعت هللا لزنأف : ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 لسو هيلع هللا لص ىلا باعصأ باصأ : لاق ىعخنلا ميهاربإ نع ريرج نبا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف ةبانجلاب اولتبا مث «مهيف تشفف ةحارج

 . اهلك ةيالا « ىضرم متتك نإو » تلزرنف « مسو

 نب ورم نع و :ئضوتملل مميتملا ةمامإ زاوجو بنل مميتلا زاوج ليلد

 تلستغا نإ تقفشأف لسالسلا تاذ ةوزغ ىف ةدراب ةليل ىف تملتحا : لاق صاعلا

 هللا ىلص هللا لوسرل كل ذ ركذف . حبصلا ىامصأب تيلص مث تمميتف' « كلهأ نأ
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 زا لص فا لوسز كلحضف ةيالا « مكسفنأ اولتقت الو » : لوقي لج و زع هللا
 ور . مكاحلا و « دؤاد وبأ هاور و « ىراخبلا هقلع . ئيش لقي مل و لسو هيلع

 . ( نيئضوتملل منميتملا ةمامإ زاوجو بنجلل مميتلا ىلع ليلد هيف

 ,معنلا ديري رصعلا ترضحف « فرج لاب هضرأ نم لبقأ هنأ رمع نبا نعو
 .دعي ملف ةعفت رم سمشلا و ةنيدملا لخد مث < رصعلا ىلصو هيديو ههجو حسف مميتف
 ناك نإو تقولا لوأ مميتلا زاوج هيفو ) ًارصت:< أطاوملا ىل كلام و ىعفاشلا هاور

 لاق اذك <« ةنيدملا نم خسرف ىلع عضوم فرحلاو . ( هرخآ ى ءاملا وجرب
 حبي اليم ءاملا نم هدعب نأ هيف و ) ةنيدملا نم ليم ىلع دبرملاو . قاحسإ وبأ
 رضحيف رفسلا ف نوكي هنأ » رمع نبا نع قييبلا ىور و . ( انلوق وهو « مميتلا
 : تلق . « هيلإ دعي ال مث « كلذ وحن وأن يتولغ وأ ةولغ ىلع هنم ءاملاو ةولصلا

 وأ هنيم ىلع ءاملا نوك ىضتقي لودعلا ظفلو « ةلفاقلا باهذ فوخ كنع اذه

 .(1١؟5 : ” ) ىرهظملا ى اذك . ههجو ءاقلت ال هراسي

 : ىعفاشلا لاق : ةلئسم : هدنع ناك اذإ قيفرلا نم ءاملا بلط مكح

 ىف ناك نإو « هئاقفر نمو هلحر ىف ءاملا بلط مميتلل طرتشي ءاملا دقف اذإ رفاسملا
 لدع رادج وأ لت هرظن نود ناک ناو « هيلاوح رظني هرظن نود لئاح ال ءارح

 لاقو . بلط نمل الإ دج مل : لاقي ال و « ءام اودجت ملف » :لاق ىلاعت هنأل « هنع
 ريغ هنأل طرشب سيل ( اناج ) قيفرلا نم ءاملا بلط : هللا همحر ةفينح وبأ
 هيلع بجي : تلق . ( ١75:7 ) ىرهظملا ىف اذك .هكلم ىف سيل ذإ « ءالل دجاو
 ؛ هريغو ردلا ىف هب حرنص « نثلا ىلع ارداق ناك اذإ لثملا نمثب قيفرلا نم هبلط
 ًاحلاص ًايخس قيفرلا نوكل « ةضاضغ لاوسلا ىف نكي مل اذإ ًاناجم هبلط اذك و
 . سك ايم ال و ليخب ريغ

 مميتلا : سوماقلا ىف . اودصقاف ىنعي « ًابيط ًاديعص اومميتف » .:ىلاعت هلوق
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 طرش ةينلا. : هللا همحر ةفينح وبأ لاق كلذلو . هدصق هممب و « دمعتلا و ىخوتلا
 امك مميتلا ىف ةينلا طرتشي ال : رفز لاقو ‹ لسغلاو ءوضولا فالحب مميتلا ىف

 : ةثالثلا ةمثألا تلاق و . ةيآلا هذه هيلع ةجحلا و « لسغلاو ءوضولا ىن ط رتشب ال

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةدئاملا ىف هركذنس و « ًاضيأ لسغلا و ءوضولا ىن طرتشي

 « ةرونوأ ءةاصح وأ « المر وأ ناك ًابار“ت ضرألا هجو ديعصلاب دارملا

 وأ ١ ًاصج وأ « المر وأ ناك ًابارت ضرألا هجول مسا ديعصلاو : أرجحوأ
 ىف ةغالا لهأ نيب ًافالخ ملعأ ال : جاجزلا لاق . كلذ ريغ وأ « ًارجح وأ « ةرون

 هنوك عم بارتلا ديعصلا ريسفت ىن ىواضيبلا ركذي مل كلذل و : تلق 2 كلذ

 : سوماقلا ى و . بارلا وه ديعصلا : سابع نبا لاق : ىوغبلا لاقو . ًايعفاش

 ادم رق سابع نإ نأ + ةيادحلا ى ركذو ..ضرآلا هينو.وأ بازتلا ديعصلا
 يأ نباو یتہیبلا ىور نکل هدجأ مل : رجح نبا ظفاحلا لاق . ًاتبنم ًابارت ىأ ًابيط

 نم هريسفت ىف ةيودرم نبا هاور و . « ثرحلا بارت ديعصلا بيطأ » هنع متاح
 ًاضيأ ثرحلا بارت ريغ نأ ديفي « بيطأ » ظفلو « ًاعوفرم سابع نبا ثيدح

 طاف

 اك ‹ ضرألا هجو و بارتلا نيب اك رتشم ديعصلا ظفل ناك ولو : تلق
 ..ىف ىلاعت هلوق ةنيرقب ؛ضرألا هجو انهه هب دارملاف ؛ سوماقلا بحاص هلاق
 جرح تبنملا بارتلا باحيإ ىو « جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديرب ام » : ةدئاملا
 ‹ لمر وأ « ةخبس ضرأ وأ « عرز ىذ ريغ داوب هللا مهلكسأ نم ىلع ًاصوصخ

 ضرألا هجوب ليوأتلا ىلع لدي ًاضيأو . مظع جرحب الإ هنودجي ال مهنإف ٠ لبج وأ
 ًاروهط ضرألا ىل تلعج و  هيفو - تسب ءايبنألا ىلع تلضف » ةريره ىبأ ثيدح
 ىناربطلا ىور و . هححص و ىذمرتلا و « ملسم هاور « ةوبنلا ىب متخ و : ًادجس»و

 قابلاو « لكلا عماوج ءاطعإ ركذي ملو « سمخب ديزي نب بئاسلا نع حيمس دنسب
 ضرألا ىل تلعج : عبرأب تلضف » ةمامأ ىبأ نع حيمح دنسب قييبلا ىور .هرحت ا
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 .« هدجسم و هروهط هدنعف » ظفلب دمحأ دنعو . ؛ ًاروهط و ًادجسم ىتمأل و اهلك

 نيحيحصلا ىو . ٠ تحسم ةولصلا ىتكردأ انف 9 بيعش نب ورم ةياور فو
 ىل تلعج و - اهنم دعف - ىلبق ءايبنألا نم دحأ طعب مل اخ تيطعأ » رباج نع

 ضرألا نأ ىلع لدت اهلك ثيداحألا هذه ظافلأ نإف . « ًاروهط و ًادجسم ضرألا

 ف ماللا نإف ؛ ًاعاجإ ًادجسم اهئازجأ عيمجب یھ اک 2. روهط اهئارجأ عيبجي

 . كلذ ىف حرصأ و لدأ هوحن و ةمامأ ىلأ ثيدح و . سنجل ضرألا

 نم “ىش لك ىلع مميتلا زاوج ىف هللا همحر ةفينح ىبأل ةجح ةيآلا هذهف
 . كلذ ريغ وأ « عقنالب ًارجح وأ المر وأ « ةخبس ناك ءاوس « ضرألا سنج

 هيلع ديعصلا قالطإل « ضرألاب الصتم ناك اذإ ًاضيأ تابنلاب زوجي : كلام لاقو

 :دمحأو ىعفاشلا لاقو . لمرلا وأ « بارتلاب الإ زوجي ال : فسوي وبأ لاقو . ًاعبت

 : ثالثب سانلا ىلع انلضف » ظفلب ةفيذح ثيدحب اوجتحا . بارتلاب الإ زوج ال

 تلعجو « ًادجسم اهلك ضرألا انل تلعجو « ةكئالمللا فوفصك انفوفص تلعج

 : اولاق . « ًاروهط ىل بارتلا لعج و » هيف و ىلع ثيدحبو « ًاروهط انل اهتبرت
 و « بقللا موهفمب لالدتسا اذه : انلق . ماعلا هيلع لمحب نأ ىغبنيف «صاخ اذه

 « ضراعتلا دنع روصتي امتإ صاخلااب ماعلا صيصخت و . روهمحلاا دنع ةجحب سيل وه

 لب « هريغب مميتلا زاوج يني ال بارتلاب مميتلا زاوج نإف « انهه ضراعت الو

 . ( لوقن هب و ) لضفألا نايبل ركذلاب بارتلا صيصختو . هنع تكاسوه
 لهأ نم ًاسان نإ » ةريره ىلأ ثيدحل « لمرلاب مميتلا زاوج نسوي وبأ دازو
 نوكيف « لامرلاب نوكن انإ : اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتأ ةيدابلا
 مث « ضرألاب مكيلع : لاقف . ءاملا دج انسلو « ضئاحلا و ءاسفنلا و بنحلا انيف

 اهب حسف ىرخأ ةبرض برض مث «ةدحاو ةبرض ههجول ضرألا ىلع هديب برض
 نإف « حصي ال ثيدح اذه : لاقو < ىزوملاا نبا هاور . «نيقفرملا ىلإ هيدي ىلع

 . كورتم : ىئاسنلا لاق و « 'ىشب سيل : ىزارلاو دمحأ لاق . حابصلا نب ىنثملا هيف

 « فسوي ىبأ دنس ىف سيل هنأ ىنظو : تلق .. ( ١77 : ۲ ) ىرهظملا ىف اذك
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 . ةطساوالب اهريغو لوحكمو بيعش نب ورمع نع ىورب هنإف

 :ىلاعت هلوقو : اهم مميتلا زوج ال فافحلاب ترهط مث ضرألا سجنت اذإ
 ط رش ديعصلا ةراهط نأل « ًاتبنم هب داري نأ زئاج الو « ًارهاط هب دارملا « ًابيط ,

 زئاج ريغ وهو ) زاجلاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزل ًاضيأ تابنإلا هب ديرأ ولف « عاجإلاب
 e اجلا و يالا نمت يعلو لد اطيرخ ةرايطلا تاك الوم ( اندنع

 « ةولصلا اهيلع زوجي سبيلاب رهطت مث ضرألا سجنت ت اذإ :هللا همحر ةفينح وبأ

 ىدأتيالف « داحآلا ثيدحب تبث اهسبي ضرألا ةوكز نأل « مميتلا اب زوج الو
 ةولصلا اهيلع زؤجي ال : ةئالثلا ةمثألا تلاقو . ىعطق ليلدب اهطارتشا تبث ام اهب
 ٠ .فرعي ال « اهسبي ضرألا ةوكز » ثيدح نأل « ًاضيأ

 ضرألا  ةراهطب ىدنع هيلع دمتعملا و : فافحلاب ضرألا ةراهط ليلد

 تناك ۾ : لاق ( هيبأ نع رمع نب ) هللا دبع نب ةزمح نع ىراخبلا هاور ام اهسي
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز ىن دجسملا ىل ربدت و « لبقتو « لوبت بالكلا
 «ليعمسإلا و « دؤاد ىبأننس ىف اذكه و . « كلذ نم ًائيش نوشر اون وکی ملف ملسو
 . ( 118 : ؟) ىرهظملا ىف اذك . ملعأ ىلاعت هللا و . قييبلا و « معن ىلأو

 تفج اذإ » : لاق ةيفنحلا نبا نع نسحلا كاردتسالا ىف انركذ دق : تلق
 و . ةعاوللا لاجر هلاجرو « هفنصم ىف ةبيش ىلأ نبا هاور « تكذ دقف ضرألا
 ا ل ولا با
 فوقوم نأ مولعم و « ًافوقوم اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور دقو . اندنع
 نبا ثيدحم هانديأو . دوهجملا E ب نفس ع ا اندنع ةجح ةباحصلا
 . اهريغ و دؤادوبأو ىراخبلا هاور ىذلا 7

 « مكيديأ و مكهوجوب اوحسماف » : ىلاعت هلوق

 «اعاجإ ةضيرف حسملاب هجولا باعيتسا : اعامجإ ضرف حسملاب هجولا باعيتسا
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 ميلا ىف بجاولا نأ ىرهزلا نع كنس كلاذل و « بكتلا لإ وعلا مسا ديار

 ىلإ اوحسم ةيالا لوزن دعب مهنأ ةباحصلا نع ىكح اذكو . طابآلا ىلإ 4

 رساي نب راگ نعف < ماس و هيلع هللا ىلص ىبنلا يلعت لبق كلذ و « بكانملاو طابآلا

 هللا ىضر ةشئاع هعم و شيخا تاذب سرع لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسو نأ ر

 سيلو رجفلا ءاضأ ىتح ؛ ك"ذ اهدقع ءاغتبا سانلا سبحف  اهدقع كاف اب

 ماقف ٠ بيطلا ديعصلاب ريهطالا ةصخر هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأف « ءا سالا عم
 اوحسف « ًائيش بارلا نم اوضيفي لو مهيديأ اوعفر مث ضرألا اوبرضف نوملسملا

 نم ىزونلبا نبا هاور . « طابآلا ىلإ مهيديأ نوطب نمو بكاتملا ىلإ مههوجو اهب
 هل ةياور قو ؛ !-ابآلا ىلإ انمميتف » ظفلب هجام نبا ىور و . دمحأ قيرط

 . « بكانملا ىلإ ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انمميتف »
 لا ملعتب رهظ نكل : ءوضولاك نيقؤرملا ىلإ مميتلا ىف ديلا رادقم

 ؛ رادقملا ىف لمجم ىهف دارم سيل ديلا :عيمج نأ عاجإلاب و لس و هيلع هللا ىلص
 ءوضولا ىف اهرادقم مميتلا ىف ديلا رادقم نأ راس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبف

 انرمأف « مميتلا ةيآ تلزن نيح موقلا ىن تنك » : لاق رامع نع .نيقفرملا ىلإ ىنعي

 نيديلل ىرخأ ةبرض مث « هجولل ةدح.و انبرضف ؛ لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نعطي مل : ىعفارلا ثيداحأ جيرخم ى لنفاحلا ه کذ . رازرباا هاور . «نيقفرملا ىلإ

 «هنسح وأ ثيدحلا ةحص ىلع اع صيخلتلا ف ظفاحلا توكس نأ ىلع ليلد هيف ) هيف
 ىلإ » : لاق هنأ راع ثيدح نم داد وبأ ىور و . ( ةمدقملا ىف هتركذ اك

 ثدحملا كلذ و «, ىبعشلا نع ثدحم ىثدح و : ةداتق لاق هدنس ى نكل « نيقفرملا

 علسألا ثيدح رم دق و . هب سأب الف ؛ ةقيثوت یم ندي ثدحملا ظفل نأ الإ ٠ مهبم

 ؛ مميتلا لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنارأف » : لاق « ةيآلا لوزن نأش ف

 فيعض ردب نب عيبر هدنس ىف نكل ؛نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرض و + هجولل ةم 4
 دضعي هنأ ريغ ( بذكلاب مهتي مل و « هجام نبا و ىذمرتلا لاجر نم وه 5 0
 . ةيآلل ًانايب علسأو راع ثيدح قحتلاو « رام ثبءاح
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 ىلإ حسملا مميتلا ىل بجاولا : ىعفاشلا و ةفينح وبأ لاق اذه ىلع ءانب و

 ةبرض مميتلا » : لاق لس و هيلع هللا ىلص هنأ رباج ثيدح اذه ديوي و .نيقفرملا
 حسف ضرألا هديب برض » ةياور ىل و «نيقفرملا ىلإ نيعارذلل ةبرض و « هجولل

 , دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلا هاور «نيقفرملا ىلإ اهب حسم هيدي برض مث ءههجو
 هيف و ةمصلا نبا ثيدح و . تاقث مهلك هلاجر 4 ىنطق رادلا لاقو . هاجرحي ملو

 : ىئاسنلا لاق و « هةيرط نم ىئاسنلاو ىعفاشلا هاور « هيعارذ و ههجو حسف

 ةجراخوبأ هعباتو ةمصعوبأ هيف :لئاقلا لوق نع ى رهظملا باجأ مث ) نسح ثيدح
 دحأ ممتي ل ةثالثلا هذه نأب « فعضلا نم هيف ثريوحلا وبأ هيف و « مالك اهبفو

 نيحيحصلا ىف ثيدحلا اذه و . (. نسحلا ةجرد ىلإ ثيدحلا ىتراف « بذكلاب مهنم

 : لاقف مميتلا نع لئس » ىفوأ ىأ نبا هللا دبع ثيدحو . « هیدیو ههجوب حسم »

 ٠ مث ضرألا هيديب برض و : اذكه لعفي نأ أرامع لس و هيلع هللا لص ىبلا رمأ
 . هجام نبا هاور « هيقفرم و » ةياور ىو « هيدي و ههجو ىلع حسم و « اهضفن
 ةبيش ىلأ نب ناثع : لاق هنأ الإ هتاور نم ًادحأ ءافعضلا ىن ىهذلا جرخي ملو

 ثيداحأ بالا فو . نسح ثيدحلاف . قودص وه و « هيف لکت « ىراخبلل خيش

 هرادمو « داد وبأ هاور ةمصلا نبا ثيدح لثم رمت نبا ثيدح اهنم < فاعض رخأ

 ىلص هلوق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع و هنع و . فيعض وه و « تباث نب دمحم ىلع

 « نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرض و « هجولن ةبرض < ناتبرض مميتلا » ملسو هيلع هللا

 . قودص : مكاجلا لاقو ‹« نيعم نبا و ناطقلا

 لاق و :مميتلا ف فكلا ىلإ ةدحاو ةبرض ةيافك ىلع لدي امع باوحلا

 «هيفك و ههجو اهب حسمب ةدحاو ةبرض ىلع راصتقالا مميتلا ف زوجي : دمحأ و كلام

 هديب برض و « اذكه كيفكي امنإ » : لاق لس و هيلع هللا ىلص هنأ رامع ثيدحل
 ىنلا نأ » هنع ةياور ىف و « هيفكو ههج و اب حسم و اهيف خفن مث ضرألا ىلإ
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 و هيلع هللا ىلص ىنلا برضف » ىراخبلا ظافلأ ضعبف « قرطب نيحيحصلا

 برضت نأ كيفكي امنإ » لسم ىورو . « هيفكو ههجو اهب حسم مث ضرألا هيفكب

 هجولا كي ذكي ١ ىراخبلا دنع و . « كيفك و كهجو اهب حسمت مث ضرألا كيديب

  ةبانجلل مميتلا ةيفيك فرعي نكي مل ةيآلا لوزن تقو ًارامع نإ : تلق . «نيفكلا و

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل نيبف « ثدحملا مميت ىلع ًاسايق ةبانجلل كلعمت كلذل و

نايب دري مل و ؛ كعمتلا ىنت و برضلا ةروص مس و
 هنوكل ) مميتلل هنم دبالام عيمج 

 'كمأر ىلع ىثحت نأ كيفكي امن » : لسغلا ىف لاق اك ( ثدحلا مميت ىف ًامولعم

 , ندبلا عيمج لسغ و « قاشنتسالاو « ةضمضملا هيف رك ذي ملو « تايثح ثالث

 . رئافضلا ضقن ىلإ ةجاحلا مدع نايب دوصقملا نأل

 لك نم ىوقأ ناك نإ و : انلق . ىوقأ راع ثيدح نم انيور ام : اولاق

 ةفيعض و ةحيحص ىش قرط و ةاورلا ةرثكل انئيداحأ نكل انركذ امم دحاو دحاو

 نأ : اهنم . هوجوب انحجرف « اضراعتف « نيحيحصلا ثيدح غلبم ةوقلا ىف غلبي

 لبجم ًانايب حلصي ال رخأتملا و « ةيآلا لوزن تقو نع رخأتم دمحأ هب جتحا 5

 وه أم أنف انثيداحأ امأ و . ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال ذإ : باتكلا

 نإف ًاضيأ و . نايب باتكلاب قحتلاف « اهوزنل ًانراقم ةيآلل ًانايب هنوك ىف حيرص

 راصتقالا ىلع ال و « ةدحاو ةبرض ىلع راصتقالا ىف حيرصب سيل رامح ثيدح
 مسال ًاقالطإ « ديلا هب داري و فكلا قلطي دق و . ًافنآ انلق امل « فكلا ىلع
 ًامولعم هنوكل : ًادوصقم ةيفيكلا باعيتسا نكي مل اذإ امس ال لكلا ىلع و زحلا
 . ًاصخلم ىرهظملا ىف اذك . طايتحالاب لمع هيلإ انبهذ ايفو . لبق نم بطاخملل

٠ CITT) 

 : ةفينحوبأ لاق :ةلئسم :لدب ىلإ ال توفي ام توف فوحلل مميتلا زاوج
 ؛ ءانب و ءادتبا ديعلا ةولصك « فلح ىلإ ال توفي ام توف فوحل: مميتلا زوجي
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 كلام لاق و . ةعمحلاو تقولا توف فون ال ؛ ىلولا ريغل ةزانحلا ةولصو

 ؛ اهنايتإ ىف ةرورضلا مدعل ةزانلا و ديعلا توف فوحلن زوجي ال : ىعفاشلاو
 ةيافك ضرف ةزانللا ةولص و « ةنس لب اهدنع ةبجاوب تسيل ديعلا ةولص نإف
 بحي ىعفاشلا دنع نكل « ةعمجلا و'تقولا توف فوحلا زوجي و . هريغب ىدأتي
 ةيروهط نأل « اهنم “ىش توف :فوهلن زوم ال : دمحأ لاق و « ًاضيأ ةداعإلا
 ىلص هنأ ةفينح ىبأل ةجحلا و : دجوي مل و « ءاملا نادجو مدعب ةطورشم ديعصلا
 . ( ١١ : ۲ ىرهظملا ) رم اك ‹ مالسلا درل مميت لس و هيلع هللا

 : ةولصلا دعب تقولا ىف ءاملا دجو اذإ اهالص ام ةداعإ مميتملا لع بجبال

 ةداعإلا هيلع بحي اال مميتلاب تقولا ف ىف ةولصلا دعب ءاملا دجو اذإ : ةلثسم

 ۰ نيريس نباو .« لوحكم و « سواط و « ءاطع لاقو . ًاقاب تقولا ناك نإ و

 هنع هللا ىضر ىردخللا ديعس ىنأ ثيدح انلو . ةداعإلا بجي : ىرهزلاو

 اديعص اميتف « ءام اهدنع سيلو ةولصلا ترضحف رفس ىن اجرخ نيلجر نأ »
 دعي ملو ةولصلا و ءوضولا اهدحأ داعأف تقولا ىف ءاملا دجو مث « ايلصو ًابيط
 : دعي مل ىذلل لاقف < هل كلذ اركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر ايتآف . رخآلا

 هاور . «نيترم رجألا كلو: داعأ ىذلل.لاقو « « كتولص كتأزجأو ةنسلا تبصأ»
 هيفو .( ١١ : ۲ ىرهظملا ر ىرادلا و « مك احلا و « ىئاسنلا و « داد وبأ

 فالح « مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز ىف ةباحصلا نم داهتجالا توبث
 . هلاثمأ و مزح نبال

 ناك نم : ةلئسم :ًاعرج اهضعب و ًاحيحص هئاضعأ ضعب ناك نم مكح
 ىعفاشلا دنع حيرجل مميتي و حيحصلا لسغي ًاحيرج هضعب و ًاحيحص هئاضعأ ضعب
 : كلام و ةفينح وبأ لاق و . ىوتفلل ىدنع راتخلا وه و : ىرهظملا لاق . دمحأ و
 الإ و « مميتي الو « حيرلا ىلع حسمب و حيحصلا لسغي احيحص رثك ألا ناك نإ

 طقسيالف هجو نم ءالل.دجاو وه و هئاضعأ ضعب حي هنأ انل . لستغي ال و مميت



 ميتا هلالي عبس ل هللا تايزسلا لع ردقي ال ثيح هجو ن ضيرمو « هلغ

 رثك اللف ارج هرثكأ ناك اذإ امأ و « احيحص هرثكأ ناك اذإ ملم اذه : انلقو

 هرضي ال ليلقلا حيحصلا لسغ ناك نإ ! معن . لسغي ال و مميتيف < لكلا مكح

 ثيدح هديؤي و : لاق . ( اندعاوق ىضتقم وه اذه . حيرجلل مميتي و « هلسغ هيلعف

 : متحا مث . هسأر ىف هجشف رجح الجر باصأف رفس ىف انجرخ » : لاق رباج

 تنأ و ةصخر كل دج ام : اولاقف ؟ مميتلا ىف ةصخر ىل نودجت له هباحصأ لأسف

 هولتق : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . تاف « لستغاف . ءاملا ىلع ردقت

 نأ هيفكي ناك امنإ . لاؤسلا ىعلا ءافش نإف ؟ اوملعي مل اذإ !ولأس الأ ! هللا مهلتق

 . « هدسج رئاس لسغي و « هيلع حسمب مث « هحرج ىلع بعصي وأ رصعي و مميتي

 اذه : تلق.( ١ ١ : ۲ ىرهظملا ) ىزوجلاا نبا هقيرط نم و : ىنطق رادلا هاور

 حيراا و ًاحيحص هرثكأ ناك لجرلا نأل « كلام و ةفينح ىنأ ىلع دراوب سيل

 دارملا وع حسملاو <« حيرجلاا لع حسم و هدسج رئاس لسغي هلثمو < اليلق

 . ملعأ ىلاعت هللا و . مميتلاب

 تاولصل دحاو مميت زوجي : ةلئسم : ةريثك تاولصل دحاو مميت زوج

 تنور ميزاب ناي صا و ىتاثل اجرنا ااا را دع اع

 نإ و لسملا ءوضو بيطلا ديعصلا » : ملس و هيلع هللا ىلص هلوق ان . ةولص لك
 هاور . « ريخ كلذ نإف هترشب سميلف ءاملا دجو اذإف « نينس رشع ءاملا دج مل

 . حيمص ثيدح : ىذمرتلا لاق « هنع هللا ىضر رذ ىلأ ثيدح نمنئسلا باحعأ
 رثكأ مميتلاب ىلصي ال نأ ةنسلا نم ٠ : سابع نبا لوقب هلا همحر ىعفاشلا جنح
 : ىلاحصلا لوق : ىعفارلا لاق . قيببلا و « ىنطقرادلا هاور « ةدحاو ةولص نم

 عفرلا مكح هلف ء لس و هيلع هللا ىلص.لوسرلا ةنس ىلإ فرصني « ةنسلا نم »
 : هنع هللا ىضر ىلع لوقك « بجاولا و بحتسملا معي هنكل و ! معن : انلق )

 . ( بوجولا ىلع هيف ليلد الف « ةرسلا تحت فكلا ىلع فكلا عيضو ةننسلا نم ٠
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EESا ي ا ا " 
 ناك هنأ » افوقوم صاعلا نب ورمع نعو . ةبيش ىبأ نبا هاور ىلع رثأ بابلا ىنو
 ل يح واب . « ةداتق ىتفي ناك هب و « ةولص لكل مميز

 . قييبلا هاور « ةولص لكل مميتي رمع نبا ناك و » ةدانز

 : لاق و ٠ ناكورتم اهو ةرامع نب نسح نع ىحب وبأ هيف : ىزوحلا نبا لاقف

 ىدهم نبا هك رت ةاطرأ نب جاجحلا هيفف ىلع رثأ امأ و .. ًادج فيعض نسحلا

 : ىئاسنلا و نيعم نبا لاق و « هب جتحي ال : ىنطقرادلا و دمحأ لاق و « ناطقلا و

 لاسرإ هيف و « رمعو ةداتقنيب عطقنم وهف صاعلا نب ورم رثأ امأو . ىوقلاب سیل ٠
 د مم رحال احا را كيدش

 مح رك 10 يي لاب ا

 | . ( ۱۳۲ : ۲ یرهظملا ىف اذك ) بجاوب

 ةفينح ىبأ دنع ىلصي ال نيروهطلا دقاف : ةلئسم : نيروهطلا دقاف مكح
 دمحأ و ىعفاشلا دنع و « كلام نود ةفينح ىبأ دنع ءاضقلا هيلع و « كلام و
 ) بارتلا وأ ) ءاملا دجو اذإ دمحأ نود ىعفاشلا دنع ةداعإلا هيلع بحي و ىلصي
 ىراع لإ » بنج ةولصلا اوبرقت ال ىأ « ًابنج الو » : لاق ثيح ةبآلا هذه انل

 ةياغلإ لعج و « ًابنج ةولصلا نع ىهن ةيالا « ىضرم متنك نإ و اولستغت ىتح ليبس
 مدلل < « ىلا ىف الخاد نيروهطلا دقاف ىتبف « دقافلل مميتلا و ءاملا دجاول لسا
 ملول و ‹ مميتملا رفاسملا وه : انلق . ىهنلا نع جراخ رفاسملا : ليق نإف . ةياغلا
 :/سيل ة ليبس ىرباع الإ » : هلوقف ًاضيأ و ) . مميت ريغب ةولصلا رفاسملل زاج كلذ
 ٠ رفاسملا نوكل « رم اك زاتجلا ىلع ءاهقفلا ضعب هلمح دَقف « رفاسملا ف صن

 و ( ةيآلا « رفس ىلع وأ ىصرم متتك نإ و » : هلوق یت دعب ایف ًاروك ذم
 یذم رقلا هاور « روهطب الإ ةوإص هلل لقي ال : ساو هيلع هلا لص هلو اغ



 "تيت روهطلا ىلع ردقي نم لع هلمح و انعووق 6: ىلا رس ىف و
IRSنك انأ رك ذت امأ » باطحللا نب رمعل رامع  

 0 ا
 : لاقف مس و هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ تركذف « تيلصف « بارتلا ىف

 0 هيلع هللا ىلص ىبنلا رکنی مل ثيح . هيلع قفتم ( ثيدحلا ) « اذكه كيفكي
 | ْ , ةولصلا كرت لجأل رمع ىلع

 , تكلهف ةدالق ءامسأ نم تراعتسا اهنأ » ةشئاع ثيدحب ىعفاشلا جتحا و
 ةولصلا مبتكردأف « اهبلط ىف هباحصأ نم ًاسان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسرأف
 تلزرتف هيلإ كلذ اوكش مس و هيلع هللا ىلص ىنلا اوتأ الف . ءوضو ريغب اولصف
 اذه نأ باوحللاو . « اومميتف - مميتلا ةيآ هللا لزناف ةياور ىفو - مميتلا ةيآ
 ريغب ) ىلص ملس و هيلع هللا ىلص هنأ لقني مل ثيح < انيلع ال انل ةجح ثيدحلا
 دعب اومميت امل ةزئاج ةواصلا تناك ول و « مهئارآب كلذ اولعف امنإ و ( ءوضو
 ةدعاق فالخ روهط الب ةولصلا ةداعإ بوجوب ىعفاشلا لوقو . ةيالا لوزن
 نو نأ روصتيال دحاو تقولا وهو بوجولا ببس نف < لوصألا
 ق هبناج نم ريصقت ال هنأل « هيلع ءاضق ال : كلام لوقو . بجاولا راركنل
 ؛ اوضقاف مكتاف ام » : م لس و هيلع هللا لص هلوق نأل . فيعض ًاضيأ ةولصلا كرت
 نأ یر الآ . هي وأ هم ريصقتب نوكي نأ نم معأ « .تاوقلا ددع ءاضقلاب رم
 ترهل نم یا 2 هزم ريصقت ال هنأ عم هيلع عمجم مئانلا ىلع ءاضقلا بورجو

 .( ۱۳۳ : ۲ ) اصخلم

 « ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ » : ىلاعت هلوق
 ةلرتعملا و ةئجرملا بهذمل لطبم ةيشملاب اهدييقتو كرشلا نود ١ ةرففلا ميمعت

 ًاطحخ ةريبك وأ تناك ةريغص بونذلا نم كرشلا ىوس ام نأ هيف : جراوخلاو

 هبذع ءاش نإ و « هل رفغ ءاش نإ < ع ةيشملا تحت بتي مل ًابنذم تام نإ و ًادمعوأ تناك



 اى امك . نآرقلا ماكحأ

 ثيح <« ةئجرملا بهذمل لطبم ةيشملاب اهدييقت و كرشلا نود امل ةرفغملا ميمعتو .

 امك ناميإلا عم بنذ رضيال : اولاقو ناميإلا عم بنذ لكل ةرفغملا بوجوب اولاق

 « ةبوتلاب بونذلا ةرفغم اوديق ثيح ةلارتعلا بهذمو ؛كرشلا مه لمع عفني ال

 كرشملا لاح نيب ةقرفتلل مالكلا قوس نأل « ةبوتلاب دييقتلا ىن ىلع لدت ةبآلا نإف .
 بيذعتلا بوجوو بئاتلل ةرفغملا بوجوب لوقلا لطبي ةيشملاب -يقتلاو . سذللو
 دعب ةيشملا بوجو مزلتسي لب بوجولا ىاني ال ةيشملاب دييقتلا ليق نإف . هربغل
 ًاضيأ جراوحللا بهذمل و . دييقتلا اذه ىن ةدئاف ال ذئنيحف :انلق . ةرفغملا توب

 ىرهظملا ىف اذك <« رانلا ىف دلخم هبحاص و كرش بنذ لك : اولاق ثيح

(۲ : ۱۳۸ ). . 

 « مهسفنأ نوكز نذلا ىلإ رت ملأ » : ىلاعت هلوق

 تلزن : ةداتقو « كاحضلا و « نسحلا لاقو « دوبيلا نم لاجر ىف تلزن'

 :لخدي نل : اولاق و « هءابحأ و هللا ءانبأ نحن : اولاق نيح ىراصنلاو دوهيلا ىف
 نكل ًاصاخ لوأرنلا ببس ناك نإ و : تلق . ىراصن وأ ًادوه ناك نم الإ ةنحلا

 . ماع مكحلا

 هسفن ىكزي نأ دحأل زوجي ال : ةلئسم :هسفن یکز نأ دحال زوج ال

 هريغل مكحي نأ زوجي ال ًاضيأ و . بونذلا نم ةراهطلا ىلإ اهبسني و « اهيلع ىثثيو

 هللا لاق « زوجي ال ماع ريغب مكحلا نإف « هب نظلا نسح ليبس ىلع الإ ةراهطلاب
 بجعلا ىلإ ىضفي هسفن ةيكزت و . « ملع هب كل سيل ام فقت الو » : ىلاعت

 سفن ىف باوثلا و برقلا نم ىلاعت هللا دنع دحأ لكل امو « ًاضيأ نييهملا ريكلاو

 رداقلا هنإف « ءاشي نم ىكزب هللا لب » : لاق كلذل و . ىلاعت هللا الإ هملعي ال رمألا
 هنأب راعشإ هيف و . ريبحلا ميلعلا وه « ناسنإلا هيلع ىوطني امب و ريهطتلا ىلع
 حيحاصلا ) ماهلإلا وأ ىحولا طسوتب ىلاعت هللا نم مالعإب هريغ وأ هسفن ةيكزت زوج

 سفنلا لئاذر نم اهنإف « ربكتلاو رطبلا هجو ىلع كلذ نوكي ال و ( هطئارشب
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 لوق و « رخف ال و مدآ دلو ديس انأ ٠ : لسو هيلع هللا ىلص هلوق ثيداحألا

 نسحلا و « ةنحبا لهأ لوهك اديس رمع و ركب وبأ » : لس و هيلع هللا ىلص
 ام اذك و . « ةنحللا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف و « ةنحللا لهأ بابش اديس نيسحلاو
 ىدق » : نيلقثلا ثوغ لوقك ( ىلاعت هللا نم ماهلإ ىلع ءانب ءايلوألا مالك ىف درو
 .( ١ : ٠٤١ ) ًاصخلم ىرهظملا ىن اذك « هللا ىلو لك ةبقر ىلع هذه

 متمكح اذإو ءاهلهأ ىلإ تانامألا اودوت نأ مك رمأي هللا نإ » : ىلاعت هلرق (
 ) لدعلاب اومكحن نأ ساسنلا نب

 تيبلا حاتفم ءاطعإ ىف ناك نإو ةيالا لوزن :اهلهأ ىلإ ةنامأ لك ءادأ بحب
 :بوجو ديف اهظفل مومعب ةيآلا نكل ( نوثدحلا و نورسفملا هاور اك ) ةحلط ىنببل
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ املق : سنأ لاق . اهلهأ ىلإ ةنامأ لك ءادأ
 ىف قييبلا هاور . « هل دهع ال نمل نيد ال و « هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال » : لاق الإ
 هنأ ًاعوفرم ورمع نب هللا دبع و ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف و . ناميإلا بعش
 . « ناخ نمتأ اذإ و » قافنلا تامالع نم رك ذ لس و هيلع هللا ىلص

 نم لسغلا ىف ةنامألاو « ةولصلا ىف ةنامألاف :باب لك ىف تانامألا عاونأ .
 « نزولا ىف ةنامألا و « ليكلا ىف ةنامألا و « ثيدحلا ىف ةنامألا و « ةبانحلا ا
 لام ىف ارصحنم ةنامألا ءادأ سيلو ء عئادولا ىف كلذ دشأو . نيدلا ىن ةنامألا و
 لدي اك « هلهأل هءادأ بجي ةنامأ دحأل قح لك لب ؛ كلذ وحن و ةعيدولا
 . ( ١ : ١48 ) ًاصخلم ىرهظملا ىن اذك و لورا بس ع

 دوجولا وه تانامألا مظعأو : تلق : هعباوتو دوجولا وه تانامألا مظعأ
 تلج دوجولا بجاو ةرضح نم سبتقم نكمملا ف لامك لكو « هعباوت و
 كلت در بوجو ةبالا هذه ىضتقم و . ىلاعت هنم ةراعتسم ةعدوم ةنامأو « هتمظع
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 سانكلا سيلأ اذإ ناطلسلا نأ اك « اهنم ًايراع هسفن ىري ثيحب اهلهأ ىلإ تانامألا

 ناك امك ايراع نيح لك ى هسفن یر نأ سانكلا ىلع بجاولاف ةرامإلا سابل
 : ( ١59 : ۲ ) ىرهظملا ىف طسبلا و « هكلام ىلإ هسابل ًابستنم

 ءادأ باب نم ًاضيأ لدعلاب مكحلا و :تانامألا نم ًاضيأ لدعلاب مكحلا

 0 رمألا دسو اذإ : حيحصلا ىو ) ةنايخ هب لالخإلاو « ةنامألا

 . .كلمعتسا + هللا :لوسو اب + تلق : لاق رذ ىلأ نع . ( ةعاسلا رظتناف

 اهتح ذحخأ نم الإ ةمادنو ىزخ ةمايقلا موي اهنإ و « فيعض كنإ « :رذابأ اي »
 ‹ ًافيعض كارأ ىنإ « رذ ابأ ايو : لاق : ةياور ىو . « ابيف هيلع ىذلا ىدأو

 . « ميتي لام نيلت ال و ؛ نينثا ىلع نرمأت ال . ىسفنل بحأ ام كل بحأ ىنإ و

 رمألا ىوأ و هلوسر ةعاطإ و هللا ةعاطإ نم كلذ دعب ركذي ام اذكو . سم ةاوز
 . ( 1١6١ : ۲ ىرهظملا ) ةنامأ ًاضيأ

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اأ اي » : ىلاعت هلوق

 « مكنم رمألا ىلوأو

 ‹ ءارمألا مه « مكنم رمألا ىلوأ » ةريره ىبأ نع هريغو ةبيش وبأ جرخأ

 2 راصمألا ءارمأ و « كولملا لمتشي ماع ظفل اذه . ايارس ءارمأ مه : لفل قو

 ىلع قح » : هنع هللا ىضر ىلع لاق . شويحلا و ايارسلا ءارمأ و « ةاضقلاو

 ةيعرلا ىلع قحف كلذ لصف اذإف ؛ ةنامألا ىدؤي و « هللا لز "اب مكحي نأ مامإلا

 هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةفيذح نع. « اوعيطي و اوعمسي نأ

 نع و ٠ ىذمرتلا هاور « رمع و ركب ىبأ ىدعب نم نيذلاب اودتقا » : : ملس و هيلع
 نم: مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : ل غ ا کر ةزير ذأ

 دقف ريمألا عطي نم و « هللا ىصع دقف ىناصع نم و « هللا عاطأ دقف ىنعاطأ

 ةعاطإ ىف ثيداحألا و ) هيلع قفتم « ىناصع دقف ريمألا صعي نم و « ىنعاطأ

 : ( لاق مث اهنم ًاذبن ىرهظملا رك ذ دق « ةروهشم ةريثك ريمألا
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 ی ی ص

 هله لمتشيو : مهريغو جوزلاو ةاءدقلاو ءارمألا لمتشي رمألا اولوأ

 نع . هدلو رمأي دلاولا و < هدبع رمأي ديسلا و « هتأرما رمأي جوزلا اضيأ ةبآلا

 مكلك الأ ٭ : مس لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق اهنع هللا ىضر رمع نیا

 سانلا ىلع ىذلا مامإلاف « هتيعر نع لوئسم وكلك كلك و عار,
 نع لوئسم و عار

 ىن ةيعار ةأرملا و « هتيعر نع لوئسم وه و هتيب لهأ ىف عار 0

 وه و هديس لام ىف عار لجرلا دبع و « مهنع ةلوئسم یه و هدلو و اهجوز تیب .

 , ىلوأ لب « خياشملا و ءاملعلا و ءاهقفلا لمتشي اذك و . هيلع قفتم ؛ هنع لوئسم
 ريرج نا جرخأ . هلوسر ماكحأ و هللا ماكحأ اونزاخ و ءايبنألا ةثرو مهنآل

 لهأ مه » ( مكنم رمألا ىلوأ ريسفت ىف ) سابع نبا نع اه ريغ و مكاحلا و ٠

 . هححكو مك احلا و < ةبيش ىلأ نبا و . « ملعلا لهأ مه » ظفل تاو ؛ نيدلا و هقفلا

 كلذك دهاجم و ةيلاعلا ىلأ نعو . هوحن هللا دبع نب رباج نع اه ريغو
 لاقو .

 و « دمحأ هاور « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا » : لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر لاق و . نج بک تيبس اانا و داد وبآ و < ىذمرتلا

 الاجر نإ و « عبت مكل سانلا » : بلع هللا نفر ةباحصلل مسو هيلع هللا ىل اح

 یرد نا ديعس يآ نع ىذمرتلا هاور « نيدلا ىف نوهقفتي ضرألا راطقأ نم مكنوتأب

 . ٠١۲( : 5) ملعأ ىلاعت هللاو

 بوجو ىأ مكحلااذهو : ةلئسم : عرشلا فلاخ ال ايف رمألا ةعاط

 هللا ناف « ةيآلا قايس هيلع لدي < عرشلا هرمأ فلاح مل ام صتخم ريمآلا ةعاط

 e معا ريا سانلا رمال
° e. clo هوه 

 ايف ةبجاو مهتعباتم نأ ديفي رنا ا ةيالا « لوسرلاو لا لإ هودرف

 لاق نإف ؛ مكحلا ىف لدعلا وه امنإ و « هيف آيلاو هللا مهلعج و رمألا نم هولو
 . ( ٠١١ : ۲ ىرهظملا ) هتعاط كيلع بحي ال ًافلأ كلام نم االف طعأ : ريمألا
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 . ىش ىف لدعلا نم. اذه سيل و « كلذ ىن رمألا ل ب ل هنأل

 : ةلئسم : هرمأ لثتمي نأ برضلاو عطقلاو مجرلاب رومأملا عسي له

 عطقلاب وأ « همجراف مجرلاب اذه ىلع تيضق : ( ىلاولا وأ ) ىضاقلا لاف اذإ

 اذه نع عجر هنأ دمحم نع و . لعفت نأ كعسو هبرضاف برضلاب وأ « هعطقاف
 « ةياورلا هذه خياشملا نسحتسا و . ةجحلا نياعي ىح هلوقب ذخأي ال : لاقو

 لبقي ًالاع الدع ناك نإ : روصنم وبأ مامإلا لاق و . ةاضقلا رثكأ ین لاحلا داسفل

 نسحأ نإف « رسفتسي الهاج الدع ناك نإ و <« ةنايحللا و .أطحللا ةمهت مادعنال هلوق

 مكحلا بس نياعي نأ الإ لبقي ال ًاقساف ناك نأ و الف الإ و هقيدصت بجو ريسفتلا

 . :oY) ۲ يرهظملا ) ةيادملا ىن اذك . ةنايحللا و اطحللا ةمهنل

 باتك ىلإ عجر مكاحلا رمأو ىضاقلا ءاضق ةحص ىف ءاملعلا فلتخا اذإ

 هلوقو : هيف صن ال ام ىف دملا سايق و « ةمآلا عاّمجا وأ « هلوسر ةنس و < هلل

 عزانت نإ ىنعي دهاجم نع هريغ و روصنم نب ديعس ىور « متعزانت نإف » : ىلاعت
 : ضعب لاقو « مكحلا اذه ىف ريمألا ةعاط زوجي ال : مهضعب لاقف ءاملعلا

 هللا لص لوسرلا و هباتك ىأ هللا ىلإ رمألا كلذ ىأ هودرف « ريمألا ةعاط بجي

 صن ال اهف سانيقلا و عاجإلا و « هتافو دعب هتنس ىلإ و « ًايح ماد ام لسو هيلع
 « هيف مكريمأ اوعيطأ زمألا كلذ عرشلا حابأ نإف . ةنسلاو باتكلا ىلإ ناغجار هيف

 عمسلا » : لاق ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امنع هللا ىضر رم نبا نع . الف الإ و
 ةيصعمب رمأ اذإف « ةيصعمب .رمؤي ملام هركو بحأ ايف ملسملا أرملا ىلع ةعاطلا و
 ‹ ةيصعم ىف دحأل ةعاط ال » ًاعوفرم ىلع نع و . هيلع قفتم « ةعاط ال و عمس الف
 ورم نب .. مكحلاو نيصح نب نارمع نعو . هيلع قفتم « فورعملا ىف ةدعاطلا اإ
 .هححصو مكاحلاو دمحأ هاور « قلاخللا ةيصعم ىف قولخل ةعاط ال » اعوفرم ىرافغلا

 ناورم نب كلملا دبع نب ةملسم نأ كح :كرادملا ىف لاق : ةفيطل ةياكح

 لاقف ؟ « مكنم رمألا ىلوأ و » : ىلاعت هلوقب انتعاطب مترمأ متسلأ : مزاح ىبأل لاق
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 رعزاتت نإف د : ىلاعت هلوقب قحلا متفلاخ اذإ مكنع ثعزن دق سيلأ

 . ( ٠١١ : ۲ ىرهظملا ) ؟ « لوسرلا و هللا ىلإ
 ا
 هود رف “یش ی

 ةنسلا وأ « باتكلا فلاخم مل ام هاضمأ مكاح مكح ىضاقلا ىلإ عفر اذإ

 الإ هاضمأ مك اح مكح ىيأقلا ىلإ عفر اذإ : ةلئسم : عامجإلا وأ ء ةروهشملا

 لوق فلاحي ثيح ىعدملا ني عم دهاشب ىضق اذإ اك « باتكلا فلا نأ

 اذإ ام” ٠ ةروهشملا ةنسلا وأ ةيآلا « مكلاجر نم نيديهش اودهشتسا و » : ىلاعت

  نودب ىناثلا جوزلا حاكنب ثالثلا تاقلطلا دعب لوألا جوزلل لجلا توبثب مكح

 للص هلوق ةعافر ةأرما ةصق ىق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح فلاي وه و ؛ ىطولا

 ىف انرك ذ دق و « كتليسع قوذي و « هتليسع ىوذت ىتح « ال و : ملس و هيلع هللا

 هنإف « ًادماع ةيمستلا كورتم عيب زاوجب مكح اذإ اك « عاجإلا وأ « ةرقبلا ةروس

 ةيادهلا ف اذك . هءاضمإ زوحي الف ؛ لوألا ردصلا ىف هيلع اوقفتا ال فلاخم

 .( ١419 : ۲ ىرهظملا )

 باتكلا عابتا انيلع بجو ةنسلا وأ باتكلا فالخ دهحما ىوتف ناك اذإ

 ةنسلا وأ باتكلل فلاخم هاوتف نأ رهظو دهتجملا ىقأ اذإ' :ةلئسم : ةنسلاو

 ىلإ حيمص دانسإب لخدملا ىن ىييبلا ىور . ةنسلا و باتكلا عابتا انيلع بجو

 .هللا لص ىنلا نع ءاج اذإ م : لوقي ةفينح ابأ تعم“ : لاق كرابملا نب هللا دبع

 كلذ رهظي ال و : تلق ( ه1 : ۲ ىرهظملا ) «نيعلا و سأرلا ىلعف ماسو هيلع

 نم دحأ لكل كلذ رهظي الو «طئارشب بهذملا ىن دهنجل وأ لماك دبتجل الإو
 0 . مهفاف ءسانلا ٠

 هده ىف ةنامألا ءادأب نيرومأملا ىف ريسفتلا لهأ فلتخا : صاصحلا لاق

 مآ بشوح ني رهش و « لوحكم و « ملسأ نب ديز نع ىورف ؟ مه نم ةيآلا
 ى وه : ةداتق و « نسحلا و « بعك نب ىبأ و « سابع نبا لاق و . رمألا ةالو

 باطخ « مكرمأي هللا نإ » : یلاعت هلوق نال ‹ ىلوأ اذه و . یش ىلع نم وم لك
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 ا اع هب راصتقالا زوحي الف < ‹ نيفلكملا رئاس هم ومع .ىضتقي

 اذإ و » : ىلاعت هلوق ىلإ بهذ رمألا ةالو ىلع هلوأت نم نظأو . ةلالدبالإ
 باطلا ءادتبا ناك رمألا ةالول ًاباطخ ناك امل « لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب
 ًاماع باطحللا لوأ نوكي نأ عنتمي ال ذإ « كلذك كلذ سيل و « مهيلإ ًافرصنم
 . هريغ و نآ رقلا ین هرئاظث ىف انركذ ام ىلع « ًاصاخ هيلع فطع ام و

 :صاصحلا: ركبوبأ لاق :هنم دعتالب ةعيدولا تكله نإ عدوملا ىلع نامض ال

 نف « اهبحاص ىلإ اهدر اهيلع نمتوملا ىلعف « ةنامأ وهف ناسنإلا هيلع نمتئا ام
 ءاهقف نيب فالخ ال و . اهايإ هعدوأ نم ىلإ اهدر اهبعدوم ىلعو عئادولا تانامألا
 فلسلا ضعب نع ىور دقو « تكله نإ اهيف عدوملا ىلع ناهض ال هنأ راصمألا
 تعاض لجر ةعاضب ىف ًاسنأ نمض هنأ باطعمللا نب رمع نع ىور مث . 7

 .f نمضي مل هنأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نع هدنسب ىور مث .

nsمس و هيلع هلا ىلص ىبنلا نأ هدج نع  
 هللا یلص هللا لوسر لاق : ظفل ىف و « هيلع نامض الف ةعيدو عدوتسا نم » : لاق

 هيلع هللا ىلص هلوقف . « نمتؤم ىلعال و ٠ عار ىلع نامض ال » : ملسو هيلع

 ةيراعلا نأل . ( ًاضيأ ) ةيراعلا نامض ىنن ىلع لدي « نعوم ىلع ناهض ال » : ملسو

 دعتي مل اذإ ةعيدولا نامض ىنن ىف ءاهقفلا نيب فالخ ال و . ريعتسملا دي ىف ةنامأ

 فرتعا عدوملا نوكي نأزئاجف ةعيدولانيمضت ىف رمت نع ىوز ام و . عدوملا اهيف
 تاياورلا ضعب ى درو ام كلذ ىلع لدي ) هنمض كلذلف هدنع نامضلا بجوي لعفب

 نأ ىآر هنأك « هنمضف « ال : لاق ؟ “یش اهعم كل بهذ له ًاسنأ لأس رمع نأ
 ( معأ ىلاعت هللا و « هعاتم ظفح امك ةعيدولا ظفحي مل ًاسنأ

 : لاق :ةنومضم ربغ ةيراعلا نأ ىلع روهمحلاو « ةيراعلا نامض ىف اوفلتخا
 « رمع نع ىورف ؛ هيف فلسلا نم فالتخا دعب ةيراعلا ناض ىف ءاهقفلا فلتخاو

 نع ىور و . ةنومضم ريغ ةيراعلا نأ ميهاربإ و « حيرش و « رباج و « ىلعو 7
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 لزق زه واب تكلع ذإ ترضع ريغ ع: ايز ني ناز وو د

 ةيراعلا ف ناويحلا نمضي ال : كلام لاق و . ىعازوألا و « ىروثلا و « ةمربش نا

 ىف ةالابملا ةلق نأل « سبلي و لمعتسي ام ) اهوحن.و بايثلا و ىلحلا نمضي و
 لاقو . ( نامزلا فالتخا ىلع كلذ ىف فالتخالا ىنبم نأ ىنظو « رثكأ لاهتسالا

 نأب ىلإ بتك دق نينمؤوملا ريمأ سابعلا ابأ نكل و « ةيراعلا ىف ناص ال : ثيللا

 ةاضقلاف . ( اهنع هللا ىضر سابع نم هللا دبع هدب ًاعبت كلذ لاق عل ) اهئمضأ
 نع ىور ام ليلدب ) ةنومضم ةيراع لك : ىعفاشلا لاق و . نإ. دا ىلع موبلا

 . ( ميأع هللا ىضر ةريره فأ و سابع نبا

 لاق : مصحلا لئالد نع باوحلاو ةيراعلا نامض ىن ىلع ررهمحلا ةجح

 ريعملا نأ اهيف دعتي مل اذإ كالهلا دنع اهناض ىنن ىلع ليلدلاو : ا همحر صاصملا

 انأل « اهنامض همزلي مل آئيمأ ناك اذإ و « هيلإ اهعفد نيح اهيلع ريعتسملا نمتئا دق
 موم كلذ و « نمتؤم ىلع ناهض ال » : لاق هنأ ملس و هيلع هللا ىلص ىلا نع انيور

 ةصق نع باجأ مث . ( ۲٠۳ : ۲ ) ًاصخلم ىهتنا . نمتؤوم لك نع نامفلا ین ین
 موي ًاحالس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنم راعتسا نيح ةيراعلا ىف ةيمأ ن ناوفص

 ؛ مهضعب هركذي ملو ناضلا مهضعب ركذف « ًافالتخا اهيف نأب : نينح

 : لاق هنأ هظافلأ ضعب ىف ىور اک « ءادألا نامض هائعف هيف ناضلا ركذ حص نإف

 هطرش امنإ مسو هيلع هللا ىلص هنأ كلذب تبثف « كيلإ اهيدؤأ ىح ةنومضم ىه ١
 10 . ١( ) درلا ناهض هل

 ةبورع بأ نب ديعس و ةبعش هاور امب ةيراعلا نامضب لاق نم جتحا و : لاق |

 ناوفص ناكف تكله اذإ لثملا ناض درلا نامض هل طرش هنأ انملس نإو ( ) ١
 نم ناك هنإف « هل ًافيلأت ةميقلا وأ لثملا نابض هل ط رشف « ًانمم ال انمأتسم كاذ ذإ

 . بولقلا ةفلوم
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 ىلع ٠ : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع
 بجوأ امنإ هنأل « فالحللا عضوم ىلع هيف ةلالد ال و . « هيدؤت ىتح تذخأ ام ديلا

 ( لثملا نامض الو ) هك اله دنع ةميقلا نامض ركذ هيف سيلو « هنيعب ذوخأملا در

 طسبلا دارأ نم و . باوصلاب ملعأ هللا و « ةيراعلا در هيلع نإ : لوقن نحو
 . ملعأ ىلاعت هللاو .نئسلا ءالعإ و ( ۲۵۵ :۰۲ ) هل نآ رقلا ماكحأ عجا ريلف

 ةيآلا « لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ىش ىف متعزانت نإف » : ىلاعت هلوق

 لاطبإ ىلع معلا لهأ ضعب هب لدتسا : ةمامإلا ىن ةضفارلا لوق لاطبإ
 ليدبتلاو « نايسنلاو ًأطحللا نم ًاموصعم نوكي مامإلا نإ ) ةمامإلا ىف ةضفارلا لوق

 ىلوأ نأل . ( نيملسملا ريمأتب ال ىلاعت هللا بناج نم ًابوصنم نوكي و ؛ رييغتلاو

 نإف . هنوعدي ىذلا مامإلا وأ « ءارمألا وأ « ءاهقفلا نوكي نأ ولخي سيل رمألا

 و ءاهقفلا و . ( ًادارم ) مامإلا نوكي نأ لطب دقف ءارمألاو ءاهقفلا دارملا ناك

 . مهتعاطب انرمأ دق و < رييغتلا و ليدبتلاو ٠ وهسلا و « طلغلا مهيلع زوحي ءارمألا

 زوحي ال ًاموصعم نوكي نأ مه دنع مامإلا طرش نإف . ةمامإلا لصأ لطبي اذهو

 هنأل.« مامإلا دارملا نوكي نأ زوجي ال و . رييغتلا و ليدبتلاو « أطخلا و طلغلا هيلع

 ناك ولف ؛ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ىش ىف متعزانت نإف » : باطحللا قسن ىف لاق

 فالحللا عطقي وه ناك و « ًابجاو هيلإ درلا ناكل ةعاطلا ضورفم مامإ كانه
 ىلع كلذ لد مامإلا نود ةنسلا و باتكلا ىلإ هيف عزانتملا درب رمأ الف ؛ عزانتلاو
 مامإلا ىلإ هودرف : لاقل هتعاط بحجب مامإ كانه ناك ولو . ةمامإلا ىف محلوق نالطب

 رمأ الف « ةنسلاو باتكلا ليوأت ىلع هلوق ىضقي ىذلا وه مهدنع مامإلا نأل

 مامإلا نود ةنسلا و باتكلا ىلإ هيف عزانتملا درب رمأو « ءاهقفلا و ءارمألا ةعاطب
 ءاهقفلا نم دحاو لكل نأو « ةعاطلا ضورفم ريغ ( هنوعدي ىذلا ) مامإلا نأ تبث
 . :ةنيسلاو بالا نم ةرئاظت لإ هرب نأ

 .تمتزو : بلاط يأ نب ىلع رمألا ىلوأب دارملا نإ : ةضفارلا لوق لاطبإ
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 0 200 0 ةعاج رمألا ىلوأ و أ اذه و . هنع هللا

 ىلص ىلا ةايح ىف رمألا ىلوأ ةعاطب نيرومأم سانلا ناك دقف ًاضيأو خاو

 هللا لص ىبنلا مايأ ىف ًامامإ نكي مل بلاط ىبأ نب ىلع نأ مولعمو « لسو هيلع هلل ۰

 اوناك ملس و هيلع هللا ىلص ىبلا نامز ىف رمألا ىلوأ نأ تبثف ؛ لسو هيلع

 مهتعاط مهيلع ىلوملا ىلع ناك دق و ( دالبلا ءارمأ و ايارسلا و شويحلا ) ءارمأ

 ذك . لس و هيلع هللا ىلص ىنلا دعب مهمكح كلذك و « ةيصعمب اورمأي مل ام

 . ( ۲۹۸ : ۲ ) هانعمب هل ماكحألا ىف صاصحلا هلاق

 ىلإ درلا و : ةنسلا و باتكلا ىلإ درلا ىنعم و « سايقلا و دابّتجالا توبث

 همساب روك دملا هيلع صوصنملا ىلإ اهدحأ : نيهجو نم نوكي ةنسلا و باتكلا

 سايقلا ةهج نم هب هرابتعا و هيلع ةلالدلا ةهج نم اههيلإ درلا ىناثلا و « هانعم و .

 هدر “ىش ىف انعزانت اذإ بجوف ؛ ًاعيمج نيرمألا مظتني ظفللا مومع و . رئاظنلا و

 اهنم ًاصن هيف دج مل نإ و « ًاصوصنم هيف عزانتملا ناك نإ ةنسلا و باتكلا صن ىلإ

 هيضتقي ىذلا و . لاح لك ىن درلاب نورومأم انأل ءاههنم ريظن ىلإ هدر بجو

 .> ىذلا صوصنملا نأل كلذ و « هيف صن ال اهف اهيلإ درلا وه هرهاظو مالكلا ىوحف
 مهتفرعم و ةغللاب مهملع عم ةباحصلا نم هيف عزانتلا عقب ال هريغل هيف لاّتحا ال
 نم هرئاظن ىلإ هيف عزانتملا در ىضتقي كلذ رهاظف « هيف لاّمحا ال امم لاتحا هيف ام

 . ةنسلا و باتكلا

 نامز ىف ىأرلاو سايقلا لامعتسا مش نكي مل ةباحصلا نإ :لاق نم ىلع درلا
 ىأرلا لاعتسا مهل زوحي ال ةباحصلا نأب » لوقلا و : راسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 عابتا و هل ميلستلا مهيلع ناك لب ؛ لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةايح ىل سايقلاو

 هللا لص ىلا ةايح ىف ًازئاج ناك دق سايقلا و ىأرلا لاعتسا نال « دساف « هرمأ

 « ملس و هيلع هللا ىلص هترضح نع مهتبيغ لاح ىف اهادحإ : نيلاح ىف لس و هيلع
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 ىلإ لس و هيلع هللا لص هثعب نيح ًاذاعم ملس و هيلع هللا ىلص ىلا رمأ اك
 ةنس الو هللا باتك ىف نكي مل نإف : لاق نأ ىلإ ىضقت فيك : هل لاقف نما
 یف هديب مس و هيلع هللا ىلص ىلا برضف . ولآ ال و ىبأر دہنجآ : لاق ؟ هلوسر
 امل لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوسر قفو ىذلا هلل دملا » : لاق و هردص
 هاقلت ء روهشم حيمص ثيدح اذه و . « ماس و هيلع هللا یلص هللا لوسر ىضرب
 هرمأي نأ ىرخألا لاحلا و . ( نيعقولا مالعإ ىف قلا نبا هلاق اك ) لوبقلاب ةمألا
 أربتسي « اهريظن ىلإ ةثداحلا در و هترضحب داهتجالاب ملس و هيلع هللا لص ىبلا
 هملعأ أطخأ و رظنلا قيرط كرت نإف ؟ كلذل عضوم وه له و « هداهتجا ىف هلاح
 تنأ و اهنيب ىضقأ « هلا لوسر اي : تلق . اهنيب ضقا : لاقف ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ىلإ ناصح ءاج » : لاق رماع نب ةبقع نع ىور امك « هددس و
 كلف تأطخأ نإ و « تانسح رشع كلف تبصأ نإف « |هنيب ضقا : لاقف ؟ رضاح
 هجولا ىلع هترضحب داهتجالا لس و هيلع هللا لص ىنلا حابأف . « ةدحاو ةنسح
 اندنع ردص رماع نب ةبقع و ذاعمل لس و هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ و . انركذ ىذلا
 . « لوسرلا و هللا ىلإ هودرف "ىش ىف متعزانت نإف » : ىلاعت هلوق وه و « ةيآلا نع

 و هيلع هللا لص ىبلا ةايح ى اهيف داهتجالا غوسي نكي مل ىلا لاحلا امأ
 ىذلا هجو ىلع ال ىأر لاب دادبتسالا و مكحلا ءانمإ ةهج ىلع هترضحب دهتحي نأ وهف
 هللا و « دحأل كلذ غوسي نكي مل و هل مكح ال حرطم داهتجا ىرمعل اذهف « انمدق
 . ( ۲٥۹ ص ًاصخلم صاصإل نآ رقلا ماكحأ نم ) ملعأ ىلاعت

 نيذلا هملعل منم رمألا ىوأ ىإو لوسرلا ىلإ هودر ولو » :ىلاعت هلوق
 « مهنم هنوطبنتسي |

 لاق و . ململا و هقفلا لهأ مه : ىليل ىبأ نبا و « ةداتق و « نسحلا لاق
 نيقيرفلا هب ديري نأ زوجي : ( صاصحلا ) ركبوبأ لاق . ةالولا و ءارمألا : ىدسلا
 ىلوأ ءاهقفلا ىمسي نأزئاج و . ًاعيمج مهيلع مسالا عوقول « ةالولا و هقفلا لهأ نم



 ا دما
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 . « نورذحي

 . ًاعرص امف صنال ىلا ثداوحلا ىف ىأرلا داهتجا و سايقلا بوج و ليلد

 سايقلاب لوقلا بوجو ىلع ليلد ةيآلا هذه ىو :اهمف ءاملعلا ديلقت ىناعلا ىلعو

 لوسراا نإ تداولا درب رمأ ىلاعت هنأل كلذو « ثداوحلا ىف : ىأرلا داهتجا و

 هللا لص هترضح نع ةبيغلاو هتافو دعب العلا ىلإو ٠ هترضحم اوناك اذإ هتايح ىف

 ىلإ جاتحي ال هيلع صوصنملا نأل « هيف صنال امف ةلاحم ال اذه و . مس و هيلع
 اهم و ؛ هيلع صوصنم وه ام ىلاعت هللا ماكحأ نم نأ كلذب تبثف ؛ هطابنتسا

 دقف . هطابنتسا و هيلع لالدتسالاب هيلإ لوصولا انذلك دق « صنلا ىف عدوم وهام
 لولدم لب صوصنمب سيل ام ثداوحلا ماكحأ ىن نإ : اهنم ىناعم ةيآلا هذه توح

 . هرئاظن ىلإ هدرب هتفرعم ىلإ لصوتلا و هطابنتسا ءاملعلا ىلع نإ : اهنم و ..هيلع

 . ثداوحلا ماكحأ ىف ءاملعلا ديلقت ىماعلا ىلع نإ : امو

 .:اهنمو :ًاضيأ لالدتسالاو طابنتسالاب ًافلكم راسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك
 .لالدتسالا و ماكحألا طابنتساب ًافلكم ناك دق مس و هيلع هللا ىلص ىلا نإ

 هملعل » : لاق مث رمألا ىلوأ و لوسرلا ىلإ درلاب رمأ ىلاعت هنأل « اهلئالدب اهبلع
 نأ ىلع لدف ر لوسرلا نود كلذب رمألا ىلوأ صخي مل و « مهنم هنوطبنتسي نيذلا
 . ( لالدتسالاب مكحلا ةفرعم و طابنتسالا ًاضيأ لوسرلل

 ةروصقم ىه لب «ماكحألا طابنتسا ىلع لدتال ةيآلا نإ :لاق نم لوق در
 ماكحأ ىف ًاطابنتسا نكي مل اذه نإ : لاقي ال : ودعلا نم فوحلاو نمألا ىلع

 مهءاج اذإو و : ىلاعت هلوقل « ودعلا نم فوحلا وأ نمألا ىف وه امنإو « ثداوحلا
 « ودعلل ركذ ةبآلا ىل سيل : لوقن انأل .«هب اوعاذأ فوحلا وأ نمألا نم رمأ
 و ةحابإلاك عرشلا ماكحأ نم هب نودبعتي ايف نوكي دق فرحنا وأ نمألا نأل
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 « عرج وأ « باجيإ وأ « ةحابإ وأ « رظح هيف ام ماكحألا نم “ىش ىف لوقب نأ
 همكح اوطبنتسيل مم رمألا ىلوأ ىلإ و لوسرلا ىلإ مهدر مهم زلأو ؛ كلذ ريغ وأ
 دياكم عفد و داهحلا ريبادتف ًاضيأ و . صوصنلا نم هرئاظنب هيلع لالدتسالاب
 اندبعت و انرهأ امم ىرخأ لاح ىف ماجحإلا و مادقإلا و « ةرات رذحلا ذحخأب ودعلا

 ؛ مهداهتجاو رمألا ىلوأ ءارآ ىلإ كلذ هللا لكوو ءًاضيأ ماكحألا نم ىهف « هب هللا
 داهتجالا نيب و هنيب قرف الف « ثداوحلا ماكحأ ىف داهتجالا توبث تبل دفف
 ؛ ةعيرشلا عورف و تادابعلا نم ثداوحلا رئاس نم رئاظنلا ىلع لالدتسالا و
 ىف طابنتسالا و داهتجالا نم عناملاف .. ىلاعت هللا ماكحأ نم كلذ عيمج ناك ذإ
 ىن هحابأ وأ « تاحك انملا ىف هعنم و ةصاخ عويبلا ىف طابنتس الا حابأ نك هلثم
 ىف صاصملاا هلاق . لوقلا نم فاخ و لطاب اذه و « كسانملا ىف هعنم و ةالصلا
 . ( ۲۹۳ : ۲ ) هل ماكحالا

 لاطأ مث :ىلاعت هللا دنع قحلا وه هداہجا هيلإ هادأ ام نأب عطقي نأ دهتجملا
 نيذلا هملعل » : ىلاعت هلوق : لسيق نإف : لاق و مصحللا لئالد نع باوحلا ىف
 للسلا ىلإ ىضفمب سيل سايقلا ليلد و + طابنتسالاب ملعلا ديفي « مهنم هنوطبتتسي
 ؛ ىلاعت هللا دنع قولا وه هسايق هيلإ هادأ ام ناب عطقي ال سئاقلا ذإ « هلولدمب

 ٠ انلق . داهتجالا و سايقلا قيرطب ناك ام سيل طابنتسالاب دارملا نأ انملعف ٠ ال :

 هيلإ هادأ ام نأب عطقي نأ هل ىغبني دهتلا نإف داهتجالا هقيرط ناك ام نأل + كلاذ
 داهتجالا قيرط نم ثداوحلا مكح هطابنتساف < ىلاعت هللا دنع قحلا وه هدابتجا
 . ( نظلا ةبلغ ملعلاب دارملا و ) هداهتجا هيلإ هادأ امو هبجوم ةحصب ملعلا بجوي

 ناك لب ؛ رمألا ىلوأ ىلإ درلا طقسو < طابنتسالا عضوم لازو . مامإلا رل هيلع اصوصتم نيدلا کسا نم ی لك تاك را نال ( ةفقارلا مهر ةمامإلاب نيلئاقلا لوق نالطب ىلع ليلد ةيآلا ىنو : ةمامإلاب نيلئاقلا لوق در
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 ىنا . صنلا ةهج نم لطابلا نم حيحصلا فرعي ىذلا مامإلا ىلإ درلا بجاولا

 .( 7١4 : ۲ ) هانعم ًاصخلم

 « اهودر وأ ا. نسحأب اويحف ةيحتب مييح اذإ و » : ىلاعت هلوق

 كلم نم نأ دافأ هتقيقح ىلع هانلمح اذإف « ةغل كلملا ةيحتلا : صاصحلا لاق

 انباعصأ لوق ةحص ىلع ليلد هيفف < هنم بشي ملام هيف عوجرلا هلف لدب ريغب ًاثيش ه ريغ
 بيثأ اذإف « اهنم بشي مل ام اهيف عوجرلا هل نإ : محر ىذ ريغل ايش بهو نم ىف
 TY : ۲ ) ىبتنا اهيف هل عوجر الف اهنم

 . رظن هيف ىلو « ةيلا ف عوجرلا زاوج ىلع ليلد ةيآلا ىف : صاصحلا لاق
 افرع ًاروجهم ةيحتلا ف كلملا ىنعم نوك : اهدحأ «نيهجو نم رظن هيف و : تلق
 هانلمح اذإ هل بوهوملا ركذ هيف امنإ و بهاولا ركذ ةيآلا ىف سيل هنأ : ىناثلا و

 هيف نيأف . هنم نسحأب هنم اوبيثأف ايش متبهو اذإ : هلصاح ناكف ؛ كلملا ىنعم ىلع (
 _ ثيدحب جاجتحالا ىلوألاف ؟ اهنم بشي مل نإ هتبه ىف عوجرلا قح بهاول نأ

 . «اهنم بشي مل ام هتبهب قحأ لجرلا » : لاق لسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ ةريره ىبأ .
 نع عمجم نب ليعامسإ نب مهاربإ نع عيكو انثدح : لاق « ةبيش ىلأ نبا هاور
 مك احلا هاور و . هسفن صاصخلا هركذ اک « هب ةريره ىبأ نع رانيد نب ورمي
 تناك « ةويحلاب ءاعدلا ىنعمب ةيحتلا ىلع ةلومحم ةيالاو . هححصو كردتسملا ىف
 مالسإلا ىف كلذ لدبأ مث « هوحن و كتايح لاطأ ىأ هللا كايح : لوقت برمل
 ىف انك و : لاق نيصح نب نارمع نع . مالسلاب اننيب ةيحت هللا لعج و « مال
 نع انيبن مالسإلا ناك الف « ًاحابص معنأ و « آنيع كب هللا معنأ : لوقن ةيلهاتبا
 .. دواد وبأ هاور « كلذ

 اهنإف هب كنويحي ام عماف « سولج نم رعت مخ 7 : ةكئالملا رم رفن و « رفنلا كئلوأ ىلع للف بهذا : هل لاق مدآ هللا قلخ امل : ةريره ىلأ نعو : مالسلا أدب
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 كيلع مالسلا : اولاقف « مكيلع مالسلا : لاق بملف + تيرا ةي و كتيع

 .( ١” :“١/7 ىرهظملا فاذك « هيلع قفتم « هللا ةمحر هودازف « هللا ةمحر و

 باوج ىف بجاولا : ةلئسم : اهلثم در مالسلا باوج ىف بجاولا
 ةمحرلا ةدايزب اهنم نسحأب درلا بحتسي و « نيرمألا ىندأ هنآل « اهلثم در مالسلا
 اك « لضفأ و ًاباوث رثكأ ناک باوا یئ وأ مالسلا ىف داز اكو : ةكربلاو
 دنع سنأ نب ذاعم نع و « دؤاد بأ و ىذمرتلا دنع نيصح نب نارمس نع تبت
 مكيلع مالسلا : لاقف لس و هيلع هللا یلص هللا لوسر ىتأ الجر نأ : دؤاد ىلأ

 اذكه « نوعبرأ : 00 ىلص ) لاقف . هترفغم و هتاك رب و هللا ةمحر و

 مالسلا : لاقف سابع نبا ىلع ملس الجر نأ ىوغبلا ركذ و . « لئاضفلا نوكي
 مالسلا نإ : سابع نبا لاقف « رخآ ًائش داز مث هتاكر ولا ا و مكيلع

 ةدايز ىنن ىلع ليلد هيف و . ( ۷۳ : ١ ١ ًاضبأ ىرهظملا فاك . ةك رلا ىلإ ىهتنا
 . سنأ نب ذاعم ثيدح ىف رم ال باوحللا ىن هركي ال و « مالسلا ىف ةرفغملا

 نبا و « ريبكلا ىف ىناربطلا و متاح ىنأ نبا و « دهزلا ف دمحأ ىورو
 لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر نأ » ىسرافلا نالس ثيدح نم هیود رم
 : رخآآ لاق و . هتاكرب و هللا ةمحر و مالسلا كيلع و : لاقف « كيلع مالسلا
 : لجرلا لاق . مالسلا كيلع و : لاقف « هتاكرب و هللا ةمحر و كيلع مالسلا
 تددرف الضف ىل كرتت مل كنإ :لاقف ؟  ةبآلا التو  ىلاعت هللا لاق ام نيأف « ىتصقن

 ىهتنا ًاضيأ مالسلا باوج نأ هيف و .( ٠۷١ : ۲ ) ىرهظملا ىف اذك « هلثم كيلع

 ةلالد نالس ثيدح فو . ملعأ ىلاعت هللا و « سابع نبا لاق امك < ع ةك ربلا ىلإ

 ةمحر و كيلع مالسلا : لاق نم باوج ىف ىنكي مالسلا كيلع و : هلوق نأ یل ع
 كيلعو : هلوق ىف ماللا نأل امإو «ىنكي مالسلا سفن ىف ةلثاملا نآلام] . . هتاكربو هللا

 نم مالسلاب ىدابلا مالك ىف ًاروكذم ناك ام باوحلا ف نمضتف « دهعلل مالسلا
 . ىرهظملا هلاق « ةكربلا و ةمحرلا
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 مرم دحاو درو ةعاج ىلع ملس اذإ : ةلئسم : ةعامجلا ىلع مالسلا مكح - ےک و ا بک و ا

 بلاط ىبأ نب ىلع نع و . ةيجارسلا ىف اذك « ةيافك ضرف هنأل «نيقابلا نع طقس
 ئزجيو , مهدحأ مسي نأ اورم اذإ ةعامحلا نع ئزجي و :لاق هنع هللا تقر

 قييبلا هاوز و ٠ ًافوقوم حيباصملا ىف ىوغبلا هركذ ؛ مهدحأ درب نأ سولعا نع

 وه و « ىلع نب نسحلا هعفر : لاق و هئراد وبأ هاؤر و : ًاعوفرم ناميإلا بعش ىف

 ؛ نالف اي :.لوقيف هنيعب ةعامللا نم دحاو ىلع لس اذإ امأ و . دؤاد بأ خيش

 درب طقسي ال و « باوحللا لجرلا كلذ ىلع بحي ذفيحف مكيلع وأ كيلع مالسلا

 ی اذک « مهريغ نم دحاو درب ةعامللا نع طقسي ال اذكو « ةعامللا نم هريغ

 . ( ١5 : ۲ ىرهظملا ) ماكحألا نايب

 نسحأ وه و « نونسم مالسلاب ةيادبلا : ةلئسم : نولسم مالسلاب ةيادبلا

 اولخدت ال » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره بأ نع . لضفأو

 ؟مباحت مللعف اذإ 'ىنث ىلع مكلدأ الوأ , اوباحن ىتح اونمؤت ال و « اونمؤت ىتح ةنحلا

 ( هنع هللا ىضر ) دوعسم نب هللا دبع نع و . مام هاور « مكنيب مالسلا اوشفا
 ةمامأ نأ نعو . ناميإلا بعش ىف قييبلا هاور « ربكلا نم “یر مالسلاب ئدابلا »

 ؛ مالسلاب أدب نم هللاب سانلا ىلوأ نإ » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 امنع هلا ىضر ورمع نب هللا دبع نع و .هؤاد وبأ و « ىذمرتلا و « دمحأ هاور

 مالسإلا لاصخ ىأ ىنعي مالسإلا أ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نأ '

 ىلع مالسلا أرقت و « ماعطلا معطت » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ ريخ

 . ( ىرهظملا ) هيلع قفتم « فرعت مل نم ىلع و تفرع نم

 ٠ ىثاملا ىلع بكارلا مسي : ةلئسم : خلا ىثاملا ىلع بكارلا مسي
 ثيدح نم ظفللا اذه . ناخيشلا هاور : ريثكلا ىلع ليلقلا و « دجاقلا ىلع ىثاملا و
 ريبكلا ىلع ريغصلا مسي و : ةياور ىف يراخبلا دازو « ًاعوفرم ةريره یا
 . ( ىرهظلا )
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 ا ا

 ثيدحل ءاسنلا و نالغلا ىلع ٍلسي و : ةلثسم + ءاسنلاو ناينصلا لع مب

 a ل ولا سنأ
 « نويلع سف ةوسن ىلع رم ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ » ريرج ثيدح و

 ءدرمألا و ةباشلا ) ةأرملا ىلع مالسلا هركي : بئارغلا ىواتف ى و . دمحأ هاور
 . ( ىرهظملا ) ةنتفلا توف دنع اذه و : تلق .٠ درلا بحي ال الس نإ و

 سنأ نع . لخدي نيح هتيب لهأ ىلع مسي و : ةلئس: هتيب لهآ ىلع مسي
 ةك رب نوكي مسف,تلخد اذإ « ىنب اي » : لاق مس و هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ
 : لقيلف دحأ اهيف سيل ًاتيب لخد اذإو . ىذمرتلا هاور « كتيب لهأ ىلع و كيلع
 ‹ةعرشلا ىف اذك « هيلع نودر ةكئالملا نإف «نيحلااصلا هللا دابع ىلع و انيلع مالسلا

 هللا دنع نم ةيحن مكسفنأ ىلع اوملسف ًاتويب ملخد )١( اذإفو : ىلاعت هللا لاق
 . ( ىرهظملا ) « ةبيط ةكرابم

 ثيدحل « مالكلا لبق مالسلا نسي و : ةلئسم : مالكلا لبق مالسلا

 ظ . ( ىرهظملا ) يذمرتلا.هاور « مالكلا لبق مالسلا » : ًاعوفرم رباج

 « هيقل الك ملسملا هيخأ ىلع مسي و : ةلئسم : هيقل املك هيخأ ىلع لبسي
 هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدحلل « مالسلا ددج رادج وأ ةرجش اهنيب تلاح نإ و

 « هيلع سيلف هاخأ مكدحأ ىل اذإ » : لاق ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا نع. هنع ىلاعت

 دؤاد وبأ هاور « هيلع مسيلف هيقل مث رجح وأ رادج وأ ةرجش اهنيب تلاح نإف

 ( . ( ىرهظملا )

 ةداتق نع .عادولا دنع .ًاضيأ مالسلا نسيو :ةلئسم: نونسم عادولا مالس

 اذإف « هلهأ ىلع اوملسف ًاتويب متلخد اذإ » : لسو هيلع هللا لص ىبنلا لاق : لاق
 ةريره ىلأ نعو . السرم بعشلا ىف ىتبلا هاور « مالسلاب هلهأ اوعدوأف متجرخ

 )١( ملخد اذإو » : نآرقلا ين ۲
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 هلادبب نإف + مسيلف سلجم ىلإ مككدحأ ىبتا اذإ » : ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع
 ءاور « ةرخآلا نم قحأب ىلوآلا تسيل ؛ لسيلف ماق اذإ مث « سلجيلف سلجي نأ

 . ( ىرهظملا ) دؤاد وبأ و ىذمرتلا

 لقيلف بئاغلا نم ميلستب لجر غلب اذإ : ةلئسم ؛ بئاغلا مالس غلب اذإ

 ىبأ ىثعب : لاق هدج نع هيبأ نع بلاغ ىور . مالسلا هيلع و كيلع : غلبملا
 هللا لوسر لاقف . مالسلا هأر قاف هتثا : لاقف لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 . ( ىرهظملا ) دؤاد وبأ هاور . مالسلا كيبأ ىلع و كيلع : لس و هيلع هللا لص

 مالسلاب ةيادبلا زوجي ال : ةىلشسم : رافكلا ىلع مالسلاب ةيادبلا زوج ال

 ؛ مالسلاب ىراصنلا و دوبييلا اوأدبت ال » : لس و هيلع هللا ىلص هلوقل « رافكلا ىلع

 . ةريره ىبأ نع ملم هاور « هقيضأ ىلإ هورطضاف قيرط ىف مهدحأ متيقل اذإف
 مسي دوهيلا و ناثوألا ةدبع نيك رشملا و نيملسملا نم طالخأ موقلا ىف ناك نإ و

 . ( ىرهظملا ) رفاكلا ىلع مالسلا ةيادب مزلي اليك مهنم نيملسملا

 لهأ ىلع مالسلا درب سأبال : ةلئسم : ىذلا ىلع مالسلا در سأب ال
 مس اذإ » : ملسو هيلع هللا لص هلوقل . كيلعو : هلوق ىلع ديزي ال نكل : ةمذلا

 . ( ىرهظملا ) سدأ نع هيلع قفتم « مكيلع و : اولوقف باتكلا لهأ مكيلع

 ةولصلا ىف مالسلا در بحي ال : ةلئسم :مالسلا در هيف بحجب ال ام ركذ

 ٠ ًارهح نآ رقلا ةءارق ف بجي الو ؛ هتولص لطبب و « زوجي ال لب « ةبطحلا و

 ىف هباوج زاج و . ةماقإلا و « ناذألا و « ٍلعلا ةركاذم و « ثيدحلا ةياور و

 . ( ىرهظملا ) عضاوملا كلت

 هللا ىلص هللا لوسر لاق . ةّمناعملا و ةحفاصملا ةيحتلا مامت نم و : ةلئسم

 نع ىذمرتلا و دمحأ هاور « ةحفاصملا مكنيب مكتايحت مامت » : لس و هيلع
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 الإ طق لاس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيقل ام » : لاق رذ ىبأ نع و . ةمامأ ىلأ

 هتيتأف « تربخأ تئج الف ‹ ىلهأ ىف نكأ م و موي تاذ ىلإ ثعب و ؛ ىنحفاص

 . داواد وبأ هاور « دوجأ و دوجأ كلت تناك و < ىنمارتلاف « ريرس ىلع وهو

 « همارتلاف بلاط ىنأ نب رفعج ىلت مسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ » ىعشلا نعو
 ةنسلا حرش ىف و « السرم بعشلا ىف ىيببلا و دؤاد وبأ هاور « هينيع نيب لبق و

 : لاق بلاط ىبأ نب رفعج نع ةنسلا حرش ىف ىور اذكو . الصتم ىضايبلا نع
 نيح كلذ ناك و : تلق ) . «ىنقنتعاف لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناقلت »
 لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىناسار لا ءاطع نع و . ( ةشبحلا نم همودق
 كلام هاور « ءانحشلا بهذت و اوباحت اوداهت و « لغلا بهذي اوحفاصت » : لاق

 « طقس الإ بنذ اهنيب قبي مل احفاصت اذإ نالسملا ١ : بزاع نب ءاربلا نعو . السرم

 نم ةذوخأم اهلك مالسلاب ةقلعتملا لئاسملا كلتو . ناميإلا بعش ىف ىبييبلا هاور

 .( ١ال5 ۰ ۱۷۳ : ؟ ) ىرهظملا

 « قاثيم مهنيبو مكنيب مرق ىلإ نولصي نيذلاالإ » : ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا ىن : ىرهظملا لاق : مهمكح مهلف نيدهاعملاب نودترملا قحل اذإ

 مهمكح مهلف نيدهاعم موق ىلإ مضنا نم نآل « نيدهاعملاب اوقحل اذإ نيدترملا لاتق نع

 كلذ زوجي الو « نيدهاعملا لاتق مزلتسي مهلاتق نأل « ءامدلا نقح ىف مهمكح
 : .( ۱۸۰١ : ” ) یہا

 ى ناك نم هيف لخدي رافكلا نم موق نيب و هنيبب ًادقع مامإلا دقع اذإ
 الف رافكلا نم موق نيب و هنيب ًادقع مامإلا دقع اذإ : صاصحملا لاق و : مهربح
 وأ « فلحلا وأ « محرلاب مهيلإ بسني نمم مهزريح ىف ناك نم هيف لخدي ةلاحم
 موق نم ناك نم امأ و ؛ مهترصن لهأ نم و مهزيح ىف نوكي نأ دعب « ءالولا

 ىرخأ ةليبق لهأ نم طرش نم و ؛ طرتشي مل ام دهعلا ف لخدي ال هنإف نيرخآ
 تلخد اك « كلذ ىلع دهعلا دقع اذإ.مهيف لخاد وهف نيدهاعملا دهع ىف هلوخد
 ةدهاعم نأ دارأ امنإف خوسنم كلذ نإ : لاق نمو . شيرق دهع ىف ةنانكونب
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 E اولتقاف و < ىلاعت هلوقل « فيسلا

 NE دود ترو حا + فور محلا

 ؛ ةيزحلا اوطعي وأ اوملسي ىح باتكلا لهآ لاتقب انرمأو « رفكلا ىلع مهرارقإ و

 . ةيزج ريغ نم رفكلا ىلع نايدألا رب رئاس لهأ نم ًادحأ رقي نأ مامإلل زئاج ريغف

 دترا نم عجر و ةباحصلا نمز ىن اوملسأ اوناك دقلف برعلا اوك رشم امأو
 مم

 مالسإلا هللا زعأ ام دعب ًاتباث امكح كلذ ناكف « مهنم لتق نم لتقام دعب مالسإلا لإ

 . ةيزج ريغ نم حلصلاو دهعلا نع كلذب اونغتساف «نيكرشملا رئاس ىلع هلهأ رهظأو

 الإ : : مهتمواقم نع نوملسملا زجع اذإ ةيزج ريغ نم رافكلا ةحانصم زوج

 ىلع مهنم فوخ وأ مهتمواقم نع نيملسملا زجعل تقو ىف كلذ لإ جيتحا نإ هنأ

 رظح نأل « ةيزج ريغ نم هتحلاصم و ودعلا ةنداهم مهل زاج مبءرارذ'وأ مهسفنأ

 تناك دق و « مهيلع مهثالعتسا و ودعلا ىلع مهتوق ببسب ناك اإ حلصلاو ةدهاعملا

 ىف ؛ ببسلا اذه ثودحل ترظح امنإو « مالسإلا لوأ ىف ةحابم ةزئاج ةندملا

 زاوج ىلإ مكحلا داع اهيلع نوملسملا ناك ىتلا لاخلا ىلإ رمألا داع و ببسلا لاز

 ؛ ماحرألا ىوذب ةدقاعملا و فلحلاب ثراوتلا خسن نم انركذ ام ريظن اذهو . ةندملا

 .( ۲۹۸ : ۲ ) هانعع ًاصخلم ىبتنا . ةدقاعملاب ثراوتلا داع ًاثراو كرتي مل ىتف

  ةنمؤم ةبقر ر رحتف أطخ ًانموم لتق نمو » : ىلاعت هلوق

 « هلهأ ىلإ ةملسم ةيد و ش

 فالتخا ىلع دمعلا ريسفت انركذ دق و . أطخخ لتق و دمع لتق : ناعون لتقل
 ةروس ف صاصتقلا 'ةيفيكو « لامل بوجو و صاصقلا نم همکحو لاوقألا
 . ةرقبلا

 ل ف ةرافكلا بجت له هنأ ىف كانه مالکلا ی :دمعلا لتق ىف ةرافك ال
 حر ىعفاشلا لاق و « بجنال : لا همسر كلام و ةفيذح وبأ اقف ال أ دسا
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 أطخ لتقلا ىف ةرافكلا تبجو : ىعفاشلا لاق . ناتياور دمحأ نع و ."بحت : هلل

 ىلض ىبنلا انيتأ : لاق عقسألا نب ةلئاو نع و . ىلوألاب دمعلا ف بجتف « ةبآلا هذه

 هنع اوةتعا » : لاقف « لتقلاب رانلا بجوتسا دق انل بحاص ىف مس و و هيلع هللا

 : انلق . ىعفارلا هركذ اذك . « رانلا نم هنم ًاوضع هنم وضع لكل قتعي ةبقر

 و . مكاحلاو « نابح ناو « ىئاسنلا و « دؤاد وبأ و « دمحأ هاور ثيدحلا

 . هيف ةجح الف « لتقلاب رانلا : اولوقي مل و طقف « بجوتسا دق » : مهظفل

 ‹ ةرافكلاب هنع ةراهطلا نكمي ال ةضحم ةريبك ًادمع لتقلا نأل « عونمم صنلا ةلالد و

 نكميف ( همعز ىف ) حابملا نايتإ و مزحلا كرتب نايصعلا نيب رئاد هنإف أطخلا فالخب

 قرفلا وه اذه و . ( ةرافكلا وه و ) ةبوقغلا و ةدابعلا نيب رئاد رمأب هنم ةراهطلا
 انل و . اندنع لوألا نود ىناثلا ىن ةرافكلا بجتف ؛ ةدقعنملا و سومغلا نيملا نيب
 «٠ ةبيش ىلأ نبا هاور ام سومغلا نيملا و ًادمع لتقلا ىف ةرافكلا مدع ىلع ًاضيأ

 N نا نمسا د اي كالا ونا ىذمرتلا و « ملسم و « .ىراخببلا و .

 : ةرافك نه سيل سبمخ :"٠ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا

 .عطقي ةرباص نيمي و « فحزلا نم رارفلا و « نمؤيم تهب و « قح ريغب سفنلا لتق

 . ( #18 : ؟) هتيشاح و ىرهظملا ىف اذك « قح ريغب الام اهب

 . دمعلا هيبش اهدحأ : ماسقأ ىلع أطخ لتقلا و : ماسقأ ىلع أطخ لتقلا

 ‹ لتقلل ًاعوضوم سيل امب ًادمع لتقلا وه : ةفينح وبأ لاقف « هريسفت ىف اوفلتخا و

 ىعفاشلا لاق و « ابلاغ ثبلي امب ادم لتقلا وه : دمحم و فسوي وبأ لاقو
 دبع نيطوس وأ طوس برص نف : تاق ابلاغ هب تومال ًابرض ادم هبرض وه

 تام ىتح ىلاو و ريغص طوسب .برض نم و :« قافتالاب دمعلا هيبش وهف تاف

 ' برض نم و « هيبحاص و ةفينخ يبأ دنع دمعلاب هيبش و ىعفاشلا دنغ دمع وهف

 دنع دمعلاب هيبشو لكلا دنع دمع وهف ابلاغ ثبلت ال ةميظع ةبشخوأ ميظع رجحب

 . سييقابأب هامر ول و صاضق-ال : ةفينح وبأ لاق و . ةفينح ىلأ
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 : طعنا عارنأ ركذو ءاعود وه ايف دمعوهف سفنلا ىف دمعلب هييش وه ام

 ةفينح وبأ جتح ! . ًاعاجإ سفنلا نود ايف دمع وهف سفنلا ىف دمعلاب هيبش وه امو

 ا ا

 . ريبكلا و ريغصلا معي اصعلا و طوسلا نأ جاجتحالا هجو ىنأيس و . « اصعلاو

 أطخأ ام أطحللا عاونأ ىناث و . افرع ريغصلا ىلع الإ قلطي ال اصعلا : روهمحلا لاق و

 وه اذإف ًايبرح وأ « ىدآ وه اذإف ًاديص هنظي ًاصخش ىرب نأ وهو : دصقلا ىف

 اهعبار و . ًانموم باصأف ًاضرغ ىري نأ وه و « لعفلا ى أطخأ ام الا و . لم

 بييستلاب لتقلا اهسماخ . هلم ىر قع فيعني مئانلا لثم ؛ أطخلا ىرجي ىرحأ م

 ل OE کل ريغ ىف رجح عضاو و ناب رئاحك

 نع أزرحت ةيدلا بجوف صاصملا ا وقرا ر اعاجإ هلقاعلا ىلع ةيدلا

 ر ا بوجو اهعيمج مكح ًاضيأ و . موصعم مد رادهإ

 . ًاعاجإ ثرإلا نع

 لتقلا ىف ةفينح ىبأ دنعالإ : هيف ىرهظملا ىلع درلاو بيبستلاب لتقلا مكح (

 امنإ و دجوي مل و ةثحلبا ف فرصت لتقلا نأل « ةقيقح لتقب سيل هنأل « بيبستلاب
 ىح التاق هلزنأ عرشلا نأ روهمحلا لوق هجو و . رخآ لحم ىف فرصتلا دجو

 ةقر ريرحتف أطخ ًآنمؤم لتق نم و » : ىلاعت هلوق مومع» . اعاجإ ةيدلا تمحو
 بحي دق ةيدلا نأ ةبآلا ىضتقم و فيك . ًاضيأ ةرافكلا بوجو ىصسب ٠ هوم
 ةرافكلاف ًاضيأ و ؟ ةلاحم ال بحب هنإف ةرافكلا فالحب ء بحال دف و لتقلا ىف

 هنأ عم هلتقف لجر ىلع بلقنا اذإ مثالا ىلع ةرافكلا بوجوب لوقلاف « مثإلا عفدل

 « ظقيتسي ىح مثالا نع ثالث صع ملقلا عفر » : ثيدحلا ىف امك ملقلا عوفرم

 لجر عوقولاب تام ىتح ًاملظ هكلم ريغ ىف أرثب رفح نم ىلع اهبوجو مدعو
 .( ١85 : ۲ ) ىرهظملا نم ىنا . ىضرم ريغ نمم

 نم دجوي مل و ةثحلا ىن فرصتلا وه لتقلا نأ لس .اذإ ! بجعلل اي : تلق
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 ةيدلا بوجو امأ و ؟ التاق نوكي فيكف اهيف فرصت رجحلا عضاو و رثبلا رفاح
 ىف فرصتلا هنم دجو دق هنألف تام ىتح هريغ ىلع بلقنملا مئانلا ىلع ةرافكلاو

: 
 ىلاعت هلوق مومع ىف لخاد وهف « أطخ التاق راصف « نمملا لوتقملا ةئح

 » أطحللا ىتمأ نع زواجت هللا نإ » : ًاضيأ ثيدحلا ىف و . « أطخ ًانمؤم لتق نم و

 انآ ناك ءاوس « أطخ لتقلا ىف ةرافكلا و ةيدلا بجوأ كلذ عم و . « نايسنلا و
 . ملعأ ىلاعت هللا و . قرفلا وه اذه « نكي م وأ

 نأ ىضتقي ةبقرلا ريرحنو : ةلئسم : قرلا ىف الماك ةبقرلا نوك بحجب

 زوجيالو قتتعلا تقحتسا ثيح دلولا مأ قاتعإ زوج الف ؛ ةيقرلا ىف الماك نوكي
 داع ربدملا قاتعإ زوجي ال اذكو . « اهدلو اهقتعأ » : مالسلا هيلع لاق « اهعيب

 دنع هعيب زوجي ال ثيح « هللا همحر ىعفاشلا دنع زوجي و هللا همحر ةفينح ىبأ
 ام بناكملا قاتعإ زوحي و . هللا همحر ىعفاشلا دنع زوجي و هللا همحر ةفينح ىأ

 . (هئاضرب خسفلا لمتحي ةباتكلا نأل < هللا همحر ةفينح ىلأ دنع ًائيش دي مل

 زوجي ال و . ًاقافتا هتبتاكم ضعب ىدأ نم قتع زوجي ال ام" ىعفاشلا دنع زوج ال و

 و الصأ عمسي ال ىذلا مصألا و 2 سرخألا و « ىعألا و « نونجلا قاتعإ

 سنج تئاف نأل ؛ دحاو بناج نم لجر و دب وأ ںیلجرلا وأ نيدبلا عوطقم
 نم نيلجرلا دحأ و نيديلا دحأ عوطقم قاتعإ زوجي و . ىنعم ةكلاملاك ةعفنملا
 ةعفنملا صقان هنأل ؛ دمرألا و « صربألاو « شمعألا و « روعألا و « فالخ

 « ىصحللا و «نينعلا قاتعإ زوجيو . ( ايف صقن ال ةلماك مهيد و ) اهتئاف ال
 . (مادختسالا وهو ) كيلاملا نم بلطي ام لع دئاز لسنلا ةعفنم نأل ؛ بوب او

 ىرهظملا ف اذك «مادختسالا ةعفنم ءاقبل ءانرقلاو « ءاقترلا ةمألا قاتعإ زوجي اذكو

 .( ) ۲ : ١68

 بوجول ط رتشد : ةلئسم : راسم غلاب لقاع ىلع الإ ةرافكلا بج ال

 رئاسل طرتشي ام اط طرتشي ةدابع اهنآل « السم ًاغلاب القاع لتاقلا نوكي نأ ةرافكلا
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 ( ةبوقع اهنوكل ) كلذ نم ىش طرتشي ال : هللا همحر ىعفاشلا لاق و . تادابعلا
 ىرهظملا ف اذك ) قرافلا عم سايق اذه : انلق . ةيدلاك لاومألا نابض ىلع اهساقف

 سيل ةرافكلا نأ تبثف ‹ نيرهش مايص هيلعف ةبقرلا دج مل نإ هنأل . ( 186 : ۲

 . هجو نم ةدابع ىه لب + ةضح ةبوقعب

 همحر ىعفاشلا دنع ةرافكلل طرتشي :ةلئسم :قاتعإلا ىن ةرافكلا طرش
 دنعو « هدنع زوجي ال ةرافكلا ةينب هابأ ىرتشا ولف ؛ هرايتخاب قاتعإلا هللا

 اذإ هدنع زوجيف ؛ قتعلا بجوم ىرايتخا ببسب ةينلا نارتقا طرتشي ةفينح ىبأ
 نال ) یون و هل ىئضوأ وأ هل بهو اذإ الو « هبيرق ءارش دنع ةرافكلا ىون

 وأ هابأ ثرو ولو . ( ىرايتخا رمأ وهو لوبقلاب الإ نات ال ةيصولا و ةبملا
 ثاريملا نأل . ( 180 : ۲ ىرهظملا ) ًاقافتا زوجي ال كلذ دنع ةرافكلا ىون و هنبا
 . ًايرايتخا ارمأ نكي ملف « لوبقلا ىلع فقوتي ال

 ناميإلا طارتثشا ىلع اوعمجأ : ةلئسم : لتقلا ةرافك ىف نامبإلا طارتشا
 موصلا و راهظلا و نيملا ةرافك نود ¢ صنلا اذه لع ءانب ¢ لتقلا ةرافك ف

 دحأ ًاريغص قتعأ ولف « همالسإب ًاموكحم نوكي نأ ینکی نکل ( فالتخا هيفف )
 , ( ٠۳١١ : ۲ ىرهظملا نم ىهتنا ) زاج ملسم هيوبأ

 ةيدلا بحي : ةلئسم : مهدحأك لتاقلا و « ةلقاعلا ىلع ةيدلا بحي
 ىعفاشلا دنع و « هللا همحر ةفينح ىلأ دنع مهدحأك لتاقلا و ةلقاعلا ىلع
 ناك نإ و ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو ىنعي اذه و . اهنم “ىش لتاقلا ىلع بجيل
 نع . عامجإلا و ةروهشملا :ةنسلاب تبث هنكل نآ رقلا نم .طابنتسإلا زهاظ
 لتقف رجع ىرخألا اهادحإ تمرف ليذه نم ناتأر ما تلتتقا » : لاق ةريره ىبأ
 دبع ةرغ اهنيئج ةيد نأ مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقف « اهنطب ىف امو
 ىلص هللا لوسر لعج » : ظفل ىف و « اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضق و « ةديلو وأ
 ثيداحأ و . « اهنطب يك امل ةرغ و ةلتاقلا ةبصع ىلع ةلوتقملا ةيد لس و هيلع هلل



 ”- جا PIT نآ رقلا ماكحأ
 ی

 نع ىكح و . ىرهظملا ىف اذك < باتكلا ةوق ىوقي عامجإلا ةدعاسمب داحألا

 ىلص هللا لوسر نأ ىلع ملعلا لهأ نم ةمنألا عامجإ :هللا اهمحر ىعفاشلا نع قييببلا
 ىلع لبإلا نم ةئام ( لتاقلا ) رحلا ىلع ملسملا رجلا ةيد ىف ىضق ملس و هيلع هللا
 . :A) ۲ ) اهثلث ةنس لك ىف « نينس ثالث ىف اهنأ و « یناح با ةلقاع

 ام ةلقاعلا ىلع بجمال : ةلئسم :تايدلا نم ةلقاعلا ىلع بج اال ام نايب
 لب ؛ كلذ ريغ وأ « ةثرولا ضعب وفعب وأ « حلصلاب دمعلا لشق ىف لاملا نم بحي
 لق ىف ال و « لتاقلا رارقإب تبثام ةلقاعلا ىلع بجي ال ًاضيأ و . لتاقلا لام ىف
 ىف اذك . یفاحملا لام ىف كلذ لكو «الوتقم وأ التاق دبعلا ناك ءاوس « دبعلا
 ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع ثيدح ركذ مث . ىرهظملا
 هاور « ًائيش فرتعملا ةيد نم ةلقاعلا ىلع اولعجت ال » : لاق لس و هيلع هللا
 «باذك ديعس نب دمحم هيف «هاو هدانسإ و ‹ نييماشلا دنسم ىف ىناربطلاو ىنطق رادلا

 ىضر رمع نع قييبلا و ىنطق رادلا ىور و . ثيدحلا ركنم ناهنب نب ثراحلا و
 « ةلئاعلا هلقعي ال : فارتعالاو «حلصلا و « دمعلاو  دبعلا » ًافوقوم هنع هلل
 ظوفحملاو : ىنييبلا لاق . فيعض نيسح نب كللملا دبع هدانسإ ىف و < عطقنم وه و
 < ًادمع ةلقاعلا لمحي ال » سابع نبا نع قيببلا ىور و . هلوق ىبعشلا رماع نع
 یز نع اغلا یو عدرا نچ اهنالو + رع احلم الو
 دارا نأ نع یا ور ر یا نم ا لم ال" ةلئاعلا نأ ا ت
 . ۸١ : ۲ ىرهظملا ) هوحن ةئيدملا لهأ نم ءاهقفلا نع

 . هتليبق ةلقاعلا : ةلئسم : هناويد لهأ و «هتابصع و « هتليبق : ةلقاعلا
 نع كلذ تبث ) هناويد لهأ ةفينح ىبأ دنع و « هللا همحر ىعفاشلا دنع هتابصع و
 « هتايبقف ناويدلا لهأ نم نكي مل نإف . ( ٠ ۲٠٠١ 744 : ۱۸ اىيفنصم ىف قازرلا دبع و ةبيش ىلأ نبا قيرط نم نئسلا ءالعإ ىف هانركذ امك هنع هللا ىضر رم
 ةلقاع و هالوم ةالاوملا ىلومل و « قتعملا ةلقاع قتعملل و . برقألاف برقألا مضيو
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 .( 1۸١ : ۲ ىرهظملا نم ) هالوم

 ىلع دازيال : ةلاثسم : ماع لك ةلقاعلا نم لجر لك نم دخوب ام ردق

 « هللا همحر ةفينح يأ دنع ةنس لك ىف مهارد ةعبرأ ىلع ةلقاعلا نم دحاو لجر

 : هللا همحر ىعفاشلا لاق و ‹ مهارد ةعبرأ ىلع نينس ثالث ىف هنع ةياور ىنو
 .( ۱۸١ : ۲ ىرهظملا ) رايد فصن ىلع

 ةيدف هل ةلقاع ال نم و : ةلئسع : لالا تيب ىف هتيدف هل ةلقاع ال نم

 . ( 181 : ۲ ىرهظملا ) لالا تيب ف هلوتقم

 « ةظلغم ةيد دمعلا هيبش ىف نأ ىلع اوعدجأ : ةلئسم :ةظلغم دمعلا هبش ةيد

 هللا ىلص هللا لوسر لاق . ضراعب صاصقلا طقس اذإ دمعلا ىف بجاولا وهو
 كلذو . هبحاص لتقي ال و ٠ دمعلا لتق لثم أظلغم دمعلا هبش لع » : لس و هيلع

 هاور « حالس ال و ةنتف ريغ ىف ًايمع ى ًايمر نوكيف سانلا نيب ناطيشلا وزني نأ

 أطخحللا عاونأ نم اهريغ ىف و . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دمحأ
 ةفينح ىنأ دنع ةظلغملا ةيدلا و . ًافيقوت لبإلا ىف الإ ظيلغت ال و . ةففخم ةيد
 تنب اذك و « ضاخم تنب نورشع و سمخ : ًاعابرأ لبإلا نم ةئام فسوي ىنأ و

 تكسو دوعسم نبا نع داد وبأ هاور ) ةعذج اذكو . ةقح اذكو . نوبل
 دوثالث اهريغ و ىعفاشلا و دمحم دنعو . ( ءالعإلا ىف اك ىرذنملاو .وه هنع

 جتحا . اهدالوأ اهنوطب ىن تافلخ اهلك . ةينث نوعبرأ و :ةقح نوثالثو . ةعذج

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ورمع نب هللا دبع ثيدحب هغم نم و هللا هممسر ىعفاشلا
 نوعبرأ اهنم . ةئام هيف « اصعلا و طوسلا لتق دمعلا هبش ةيد نإ الأ ٠١ لاق ملسو
 نابح نا هحصص و « ىئاسنلا و . دؤاد وأ و . دمحأ هاور « اهدالوأ اهنوطب ف
 ١54(. :  ءالعإلا ی امك لاقم هيف دشار نب دمحم هدنس قفو)
 نم ١ : هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع ثيدح نم هجام نبا و یذمرتلا ىور و
 اوذخأ اوبحأ نإ و « اولتق اوبحأ نإف « لوعقملا ءايلوأ ىلإ لس ًادمعتم لق
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 اذك و . « اهدالوأ اهن وطب ىف ةفلخ نيعبرأو « ةعذج نيئالث و «ةفحنرثالث : لقعلا

 اهنوطب ىف ةفلخ نوعبرأ اهنم » تماصلا نب ةدابع نع قيببلاو ىنطق رادلا هاور
 . عاطقنا هدانسإ ىو « اهدالوأ

 سفن ىف ١ : ملس و «يلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : هللا همخعر ةفينح وبأ لاق

 قفتم خاب الاب ظيلعتلا و . لكلا زاوج ىضتقي وه و ) « لبإلا نم ةئام نمؤملا
 و . ع لاتم هيف دشار نب دمحم هدانسإ ىف نأل « ةتباث ريغ اهيلع ةدايزلا و : هيلع

 ناويح لمحلاف تملع ول و < ًانيقي ملعب ال اهدلو اهنطب ىن لمح تاذ ةقانلا نوك

 املا ىعي عرشلا ردف ام ىلع ةدايزلا باجيإ هيفف « لاصفنإلا ةض رع هل و هجو نه

 ! الك: تلق . ( ۱۸۷ : ۲ ) صنلا ضرعم ىف لالدتسا اذه و : ىرهظملا لاف

 مع مثلا ةع كيل نأ تقرع دعا . دوعسم نبا لوق حيجارت هجو نايب ةيف لب

 هاور ام دوعسم نبا لوق ىأ هديأ و « لاقم هيف دشار نب دمحم هدنس ىف ورمع

 نم ةئام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ةيدلا تناك» ديزل نب بئاسلا

 « ةعذج نورشع و سمخ و « ةّمح نؤرشع و سمح : نانسأ ةعبرأ لبإلا

 نا هاور « نوبل تانب ںورشع و سمح و . ضاحم تانب نورشع و سمح و

 . هيف ملكتم رضحألا فأ ن حلاص هيفاو ( ۲٣١ -ص ) تايدلا باتك ىف مصاع ىلأ

 مكح ىف اذك مسو هيلع هللا ىلص ىبلا دهع ىف رمآلا ناك : ىباحصلا لوقو

 فوفوملا ناك نإ و .طقولا ةهبش نم دوعسم نبا لوق ىف ناك ام عفدناف < عوفرملا

 دوعسم نبا نأ كلش ال و . ىأرلل اف لخد ال ريداقملا نأل . امكح ًاعوفرم هلثم ىف

 هبش ةيد نوك ىأ لوألا هجو و ٠ ىنغملا ىف قفوملا لاق . لعأ و هقفأ و حجرأ

 هنآل و : لاق مث «,ثيدحلا ركذف ديزي نب بئاسلا نع ىرهزلا هاور ام ًاعابرأ دمعلا

 ةوك زلاك لمحلا هيف ربتعي الف ناوبحلا سنحب قلعتي قح هنأل و « دوعسم نبا لوق

 .( 14١٠ : 9 ) ًاصخلم ىبتنا . ةيحضألاو

 دنعف + سامحا لبإلا نم ةففخملا ةبدلا و : ةلئسم : ةففخلا ةيدلا نايب
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 « ضاخم تنب نورشع و « ةقح نورشع و « ةعذج نورشع دمحأ و ةفينخ ىلأ

 , كلذك ىعفاشلا و كلام دنع و . ضاخم نا نورشع و « نوبل تنب نورشع و ٠

 « دمحأ هاور اب دمحأ و ةفينح وبأ جتحا و . ضاخم نبا ناكم نوبل نا نكل

 ةاطرأ نب جاجخ ثيدح نم قييبلاو ‹ ىنطقرادلا و « رازربلا و « نئسلا بامصسأ و

 هللا لوسر ىضق » : لاق دوعسم نبا نع. كلام نب فشح نع ريبج نب ديز نع

 . « روكذ ضاخ نبا نورشع هيف و هركذف - أطخللا ةيد ىف لس و هيلع هللا لص

 نبا ىنعي هابأ نأ ةديبع يأ نع : ىنطق رادلا هاور اب ىعفاشلا و كلام جتحا و

 : ىنطق رادلا لاق . « نوبل ءانبا نورشع هيف و - سامخأ أطحلا ةيد » : لاق دوعسم
 « تباث ريغ فيعضف كلام نب فشح ثيدح امأو . تاقث هتاور نسح دانسإ اذه

 لوهجم لجر فشح و « كلام نب فشح نم هبهذم و هيبأ ثيدحب ملعأ ةديبع وبأ و

 . ريبج نب ديز الإ هنع وري مل

 ضراعي : يزول نا لاق :هل هجو ال نانثإ هنع ىور. نأ نثدحملا طارتشا

 رغد نع تكسي نأ هل ناج قبكف هيب نم عمي ل ةديعابآ نإ + :قطقرادلا لوف
 نانثإ هنع ىوري نأ نيثدحملا طارتشا و ؟ لوهجم ةقثلا نع لاقي فيك و ؟ اذه

 مهو : لاق و « ىنطق رادلا قييبلا بقعت : رجح نبا ظفاحلا لاق . هل هجو ال

 روصنم نع ىروثلا نايفس عماج ىف هتيأر دقو . رتغي دق داوحللاو ءهيف ىنطقرادلا

 | نعو « هللا دبع نع ةمقلع نع قاححإ ىنأ نعو < هللا دبع نع ميهاربإ نع
 نع ةديبع ىلأ نع زلجم ىلأ نع ىميتلا ناملس نع نوراه نب ديزي نب نمحرلا دبع

 ىرهظملا ف اذك « لغأ ىلاعت هللا و . ضاخم ىنب عيمجلا دنع و « هللا دبع

 نآ رقلا ماكحأ ىف و .نئسلا ءالعإ ىف كلذ ىف مالكلا:انطسب دق و . ( 188 : ۲)
 ىعفاشلا لوق و « هفالخ سامخألاب لاق نمت ةباحصلا نم دحأ نع ورب مل : ىزارلل
 نابح نبا هركذ و « ىئاسنلا هقثو كلام نب فشج و « ةباحصلا نم دحأ نع وري مل
 . ( 7/8 : 8 ىنغملا نم ىهتنا ) نيعباتلا نم تاقثلا ىف
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 + راند لآ بهذلا نع ر ةلثسم :ةضفلا و بهذلا نم ةيدلا

 ةرشع :هللا همحر ةفيئح وبأ لاقو «دمحأ دنع مهرد فلأ رشع انثإ قرولا نمو

 اهدحأ :نيلوق ىلعف تمدع نإف « لبإلا لصألا : ىعفاشلا لاقو « مهرد فالآ

 صضبقلا نيح اهتميق ىلإ ىناثلاو « مهرد فلأ رشع ىنثإ وأ رانيد فلأ ىلإ لدعي
 دمحم نب ركب ىلأ ثيدح نم تبث رانيد فلأ بهذلإ نم ةيدلاو . ةصقانو ةدئاز

 ىلص ىلا نع سابع نبا ثيدح قرولا نم ةيدلا ىو . هركلنسو مزح نب ورمع نب
 تراس باضصأ هاور « ًافلأ رشع .ىنثإ ةيدلا لعج هنأ » ملسو هيلع هللا

 هنع : ىنئاطلا ةملسم نب دمحم لاقف « رانيد نب ورمع ىلع هيف فلتخا و « ةمركع

 نب نايفس لاق و « لس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع

 . السرم مس و هيلع هللا لص ىبنلا نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع : ةنييع

 ل و هفنصم ىف قازرلا دبع هاور اذك

 . ةنييع نبا باحضأ ريهاشم هاور اذكه : مزح نبا لاق

 ا ليس قا رمز ده لع تنا ار نإ ةفينح ىلأ لوق هجو و

 ىضر رمع نمز نم نآلا ىه و ( نايحألا ضعب ىف ) ةئس نزو ملس و هيلع هللا
 ةعبس نزو فالآ ةرشع براقت ةتس نزو ىلع ًافلأ رشع انثاف ؛ ةعبس نزو هنع هللا
 نب ورمع ثيدح : ىعفاشلا لوق هجو و . ( ۲ : ١م ءالعإلا ىف طسبلا و )

 ىرقلا لهأ ىلع موقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ه هدج نع هيبأ نع بيعش
 لسم نع ىعفاشلا هاور « اهتميق نم صقن تناه اذإو ‹ اهتميقى عفر تلغ اذإف

 نع دشار نب دمحم ثيدح نم یاسنلا و « دؤاد وبأ هاور و « هنع جيرج نبا نع

 . ( 184 : ۲ ىرهظملا نم ) هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ىسوم نب ناملس
 « ءالعإلا ىف اك برطضم بابلا اذه ىف بيعش نب ورمع ثيدح : انلق )
 ىئاسنلا دنع هظفل و « لسرم بابلا اذه ىف سابع نبا ثيدح و . هيف ةجحالف
 : هلوق : مزح نبا لاق و . « ةيدلا ىف ىنعي ًافلأ رشع ىنثاب ىضق مالسلا هيلع هنإ »
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 نبا لوق نم هنأ نایب ربخلا ىف ال و « مالسلا هيلع همالك . 9 ا

 3 , مالسلا هيلع ىضقي دق و . سابع ىف طسبلا و . ىضارتلاب ةيد وأ نيد ىف كلدب مالسلا 0

 .( ١١8 : 14 ءالعإلا

 00 الإ 00-0 : ب : ئاللا عاونأ نم الإ ةيدلا تبثي ال
 e و دمحم و فسوي وبأ لاق و « روهمحلا دنع ةثالثلا عاونإلا
 سلا نجم يلام للك و ااا ثلا نمو « ةرقب اتئام رقبلا نمو اهنم

 لج تجر رقد : لاق هنع هللا ىصر هللا دبع نب رباج ثیدح ؛ نابوث

 ىلام ةرقلا لعا ىلع و + لبإلا نم ةئام لبإلا لهأ لع ةيدلا نا لس و هيلع هللا

 دوادوبأ داور . « ةلح ىتئام للحلا لهأ ىلع و « ةاش ىنلأ ةاشلا لهأ ىلع و « ةرقب

 لسارملا ىف دؤاد وبأ هاور و « هيف نعطلا نع تكس و هقيرط نم ىزوحلا نبا و
 (۱۸۹:۲ ىرهظملا نم ) « اذكه لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق » ءاطع نع

 ‹ بهذلا و قرولا و لبإلا نم الإ ةيد ال : ةفينح وبأ لاق : صاصحلا لاق و
 لاق و « رانيد فلأ بهذلا نم و ًافلأ رشع انثا قرولا نم : ىعفاشلا و كلام لاق و
 فلأ بهدلا لهأ ىلع و . فالآ ةرشسع قرولا نم ةيدلا : دمحم و فسوي وبأ

 لهأ ىلع و « هرقب اتئام رةبلا لهأ ىلع و . ريعب ةثام لبإلا لهأ ىلعو <« رانيد
 الإ رقبلا و منغلا نم ذحخؤوي ال و . ةيئامي ةلح اتئام لاخلا لهأ ىلع و « ةاش افلأ ءاشلا
 اهرد نوسمحخ ةلح لك ةميق ةيناعنا الإ للحلا نم ذخؤت الو . ًادعاصف ىننلا

 ةيدلا نأ لبق نم ةثالثلا فانصألا ريغ نم ةيدلا ةفينحوبأ لعجي مل امإو : لاق . ًادعإصف
 ميك ريئاندلا و مهاردلا نم الإ نوكت ال نأ سايقنا ناك سفنلا ةميق تناك ال
 عبتا لبإلا نم اهتميق ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا لعج امل هنأ الإ « تافلتملا راس

 ربدقتلا نأل ىأ . ( ۲۳۸ : ۲ ) ًاصخلم یہا . اهربغ نم اهبجوي مو اهيف رئالا
 ىخيالو . ةيادملا بحاص هلاق « اهريغ ى اهانمدع ةروهشم راثآ, اهانف رع ىل الاب

 ملا و رقبلا ديبقتف ًاضيأ و . دانسإلا ملع و ثيداحألا هورعم مالإ هل نم ى ع



 ؟ ج - ۳۱۹ - نآ رقلا ماكحأ

 ر ال اهرد نوسمخخ ةلح لك ةميق ةينامب اهئوكي للعلا و ًادعاصف ىثثلاب ةيدلا ىف .
 ريدقت زوجي ال و « اهريغ و دمحم و فسوي وبأ اهركذ ىتلا راثآلا نم “یش ىف هل

 لوق امأ و . هالاق اب ةفينحوبأ لقي مل كلذلف ؛ ىأرلاب اهدينقت ال و ةيدلا
 عجارف « قارعلاب انئالع نم تكردأ نم لوق اذه » : .هل جارحلا ىف فسوي ىنأ

 له امأف » : هقايس ىف ام ليلدب < مهرد فالآ ةرشع قرولا نم ةيدلا نوك ىلإ

 نم هركذ ام لك ىلإ هعاجرإ و . « ًافلأ رشع ىنثا قرولا نم نولعحي مهنإف ةنيدملا

 ىف طسبلا و . ملعأ ىلاعت هللا و « باوصلا نم ديعب بابحألا ضعب هلعف اك لبق
 .ننسلا ءالعإ

 ثيدح ىف ةروك ذم اهتماع سفنلا نودام ةيد : ةلئسم :سفنلا نود ام ةيد

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع مزح نب ورم نب دمحم نب ركب ىنأ
 هنإف التق ًانمايم ( )١ طبتعا نم نإ » : هباتكى ناكو نعيا لهأ ىلإ بتك ملسو

 سفنلا ىف و « ةأرملاب لتقي لجرلا نإ هيف ؤ  لوتقملا ءايلوأ ىضري نأ الإ هدي دوق
 هعدج بعوأ اذإ فنألا ىف و « رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع و « لبإلا نم ةئام ةيدلا

 و ةيدلا نيتفشلا ىف و ؛ ةيدلا نانسأ ىف و « لبإلا نم ةئام ةيدلا
 فو + ةيدلا ركذلا ىفو « ةيدلا نيتضيبلا ىفو « ةيدلا فصن ةدحاولا لجرلا ل

 «نوسمخ ديلا ى و « لبإلا نم ةئام نيديلا ف و « ةيدلا نينيعلا قو « ةيدلا بلصلا
 نم ةرشع سمخ ةلقنملا ف و «.ةيدلا ثلث ةفئاحلا ىف و « ةيدلا ثلث ةمومأملا ىفو

 نسلا ىف و « لبإلا نم رشع لجرلا و ديلا عباصأ نم عبصإ لك ىو « لبإلا
 .سمخ نيعلا ىف » كلام ةياور ىف و . ىرادلاو يناسنلا هاور . « لبإلا نم سمخ
 دئوادوبأ لاق « ثيدحلا اذه ةعص ىف ثيدحلا لهأ نلتخا . « سمخ ةحضوملا فو
 . « نابح نبا و « مكاحلا هححص و . حصي ال و ثيدحلا اذه دنسأ دق : ليسارملا ىف

 ثيدحلا حمص دق و . ًاحيحص نؤكي نأ وجرأ : لاق دمحأ نع لقن و . يلا و ٠

 )١( ةعرجالو هنم ةيانج الب هلتق ىأ .
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 دنع تبث ىتح ثيدحلا اذه اولبقي مم : هتلاسر ىف هللا همحر ىعفاشلا لاقف

 ياك اذه : ربلا دبع نبا لاقءو . لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك هنأ

 نع | رهشب ىنغتسي ةفرعم ملعلا لهآ دنع هيف ام فورعم « ريسلا لهأ دنع روهشم

 لافو . ةفرعملاو لوبقلاب هل سانلا ىنلتل « هئيحم ىن رتاوتلا هبشأ هنأل « دانسإلا
 باتكلا اذهل ةحصلاب ىرهزلا هرصع مامإ و زيزعلا دبع نب رمع دهش دق : مكاحلا

 مالكلا انطسب دق و . ( ۱۹١ : ؟) ىرهظملا ف اذك . امهيلإ هدنسب كلذ قاس مث

 ْ , مجا ريلف نئسلا ءالعإ ىف كلذ ى

 فصنلا ىلع ةأرملا ةيد : ةلئسم : لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد

 فضني ال ثلثلا نود ام : هللا همحر ىعفاشلا لاق و « ًاحرج و ًاسفن لجرلا ةيد نم

 ةفبلح ىلأ نع نسحلا نب دمحم نع ىعفاشلا ىور و . روهمحلا لوق ىلإ عجر مث

 فصنلا ىلع ةأرملا لمع » : لاق منع و هنع هللا ىضر ىلع نع ميهاربإ نع داح نع

 ايركز نع روصئم نب ديعس ىورو . « اهنود امو سفنلا قف لجرلا لقع نم

 ةبد نم فصنلا ىلع ءاسنلا تاحارج » : لوقي ناك ًايلع نإ ىبعشلا نع هريغو

 مكحلا نع ةسبعش نع دما نب ىلع نع ىوغبلا ىور و . « رثكو لق ايف لجرلا

 ؛ كلثلا ىلإ ءاوس لاجرلا و ءاسنلا تاحارج » : لاق تباث نب ديز نع ىبعشلا نع

 ةحضوملا و نسلا الإ و : هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاق و . « فصنلا ىلعف دازاف
 هدنسب ديعس ىور و . « فصنلا ىلع » : هنع هللا ىضر ىلع لاق و . « ءاوس اىهنإف
 حارج و « ءاوس ماهبإلا و رصنخللا نإ » : هنع هللا ىضر رمع نع ميهاربإ نع
 . ؛ فصنلا ىلعف كلذ ىلخ ام و ‹ ةحضوملا و نانسألا ىف ءاوس ءاسنلا و لاجرلا

 رع ىلإ بتك حييرش نع ىبعشلا نع رباج نع نايفس نع قيببلا ىور اذك و
 لفع » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هدنسب اسلا ىور و . هوح رك لف
 نب ورمع و « تباث نب ديز لوق كلام راتخاف . « ةيدلا ثلث ىلإ لجرلا لقعك ةأرملا



 تركو . ةنسلا هنإ : لوقي كلام ناك : ىعفاشلا لاق . مهعم نم و <« دوعسم
 تعجرف « ةنيدملا لهأ ةنس هنأ ديرر هنأ رهظ مث < «'ىش هنم ىسفن ىو «هيلع هعباتأ
 ةأرملا لاح نأل « روهمحجلا هراتخاو . ىبعشلا ىلإ اهبجعأ ناك ىلع لوق و .هنع
 ىف فيصنتلا ف ناصقنلا رثأ رهظ دقو . لقأ اهتعفنمو « لجرلا لاح نم' صقنأ
 اذك . هقوف ام و ثلثلاب و اهب ًارابتعا « اهئازجأ و اهفارطأ ىن اذكف ًاعاجإ سفنلا
 ( ١9١ : ۲ ) ىرهظملا ف

 غلب ام ًاغلاب اهتميق ةمألا ةيد و هتميق دبعلا ةيد : ةلئسم ةلئسم :هتميق دبعلا ةيد
 :اذإ : الاق اههنأ ريغ « دمحم و ةفينح ىنأ دنع اذك و فسوي ىلأ و ىعفاشلا دنع
 ١ ا
 هتميق نم دبعلاا حارج و . ( ةسمحللا و ةرشع || نم ) مهارد ةرشع اههنم دحاو لک

 رحلا ىف الاق اههنأ اهنع هللا ىضر ىلعو رمت نع قيببلا ىور .هتيد نم رحلا حارجک
 هللا ىشر رمح نأ د قازراا ديغ عوز و“ « غلبام الاب هنم هيلع » : دبعلا لتقي
 ىبأ نا یورو ٠ عاطقنا هيف و . « هتيد ىف رحلا لقعك هنم دبعلا ف لعج هنع
 ىرهزلا ىلإ حيمص دنسب هللا همحر ىعفاشلا جرخأو «هنع هللا ىضر ىلع نع ةبيش
 هنإ : ةفينح ىلأ لوق هجو . « هتيد نم رحلا حارجك هتميق نم دبعلا حارج »
 ةرافكلا بجيت اذل و « دبعلا و رحلا معي وه و « هلهأ ىلإ ةملسم ةيد و» : لاق ىلاعت
 ؛ ةيمدآلا ثيح نم هسفن ناهض و ةيد وه امنإ < « أطخ دبعلا لتقب بجو اف دبعلا لتقب
 الأ . هلع ًاصقان نوكي نأ بحي لب < « رحلا ةيدل ًايواسم وأ ًادئاز نوكي نأ زوجي الف
 ىدآ وهو دبعلا ةيدف ؟ رحلا ةيد نم صقني اهتيمدآ لامك عم ة ةرحلا ةيد نأ یر
 ‹ افلأ نورشع هتميق ًادبع بصغ ول و صقني نأ ىلوأ هجو نم لام و هجو نم
 ةلباقع بصغلا ناض نأل < عاجإإلاب تغلب ام غلاي هتميق بجي « هدي ىف كله و
 EDE ۲ ) ىرهظملا ىف اذك « ريغال ةيلللا

 نع :لاق دقو سلدم وهو « میشه هدنس ىف هنع هللا ىضر ىلع رثأ :تلق
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 ب ي ج ی ی ا و ا
 هححصي نأ قپیبلل سيلف ؛ هرخآ ى طلتخا دق ديعس و « ةبورع بأ نب ديعس

 ىرهزلا نع رمح نب هللا ديبع نع جارد نب حون قيرط نم هجرخأ مث . هلصأ ىلع
 ةغلاب هتميق » : لاق باصي دبعلا ىف هنع هللا ىضر رم نع بيلا نب ديعس نع
 نب دمحأ قيرط نم و .نيعم نبا هبذك « ةرملاب هاو جارد نب حون . « تغلب ام

 : ناسللا و ناريملا فاو . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هدنسب سابعلا
 ةلمحلاب و . مهتي نم مهنم و « ءافعض مهلك « سابعلا نب دمحأ مهمسإ ةسمخ

 نسما لر نم يعاقب ايلعادللا يفر لغ نعال و رب نع كلذ حضي
 نع ةناوع وبأ انث روصنم نب ديعس قيرط نم قييبلا هاور اک « بيسملا نب ديعس و
 . « غلب ام هتميق » : الاق أطخ لتقي دبعلا ىف بيسملا نب ديعس و نسحلا نع ةداتق
 ديعس و نسحلا لوق ىف ةجح ال و . اهنع هللا ىضر ىلع و رمع ىلإ ءافعضلا هدنسأف
 ‹ ًاسايق حجرأ ىبعشلا هلاق ام نأ هيقفلا ىلع ىنخي ال و « ىبعشلا و ىعخنلا اهفلاخ اذإ
 ىلع و رمع لوق انلمح و « اهوقب انذخأف ؛ قحلا ىلإ برقأ و « باوصلاب هبشأ و
 بجيف « ةميقلا ىلع هالوم حلصو أدمع ًادبع رحلا لتق اذإ ام ىلع امنع هللا ضر
 ةيد لثم لعجي ال و « ةيد هتميق هيلعف أطخ هلتق اذإ و «تغلب ام ةغلاب هتميق هيلع

 رحلا نوكل . ( ىعخنلا و ىبعشلا هلاق امك « مهارد ةرشع هنم صقني لب ) رخل
 . ملعأ ىلاعت هللا و . رجلا ةيد نع هتيد ناصقن نم دبالف ء دبعلا نم فرشأ و زعأ
 . ( ۲۱۹ : 1١8 ) مجاریلف ءالعإلا ىف طسبلا و

 : هالومل ليق أطخ ةيانج دبعلا ىج اذإ : ةلئسم : ةيانج دبعلا ىج اذإ
 « اهيف عابي هتبقر ىف هتيانج : هللا همحر ىعفاشلا لاق و « هيدفت وأ اهب هعفدت

 «ىلوملا وأ قتعلا دعب ىناحلا عابتا ی فالتخالا ةدئاف و . شرألا ىلوملا ىضقي نأ الإ
 ةيانحلاب للعلا لبق قتعأ نإ و « ءادفلل ًاراتخم ىلوملا ناك ةيانحلاب ملعلا دعب هقتعأ نإ + ةف بأ لاق و ء لولا نود قحلا تعي كلا بلاطي : ىعفاشلا لاق
 ىرهظملا نم ىهتتا . ملعأ هللاو . ةميقلا و شرألا نم لقا ىلوملا ىلع بجي

 نأ امإ
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 ىئراحلا نيصح نع جاجح نع صفح نع ةبيش ىلأ نبا ىور . ( ۱۹۲ : ۲

 هدف طسلاو « ءالعإلا ى اذك . « هعفد ءاش نإ و هادف ءاش نإ ء هالوم ريخيو

 ,.( ١68" : ۱۸ ) عجاريلف

 ريرحتف نمؤم وه و مكل ودع موق نم ناك نإف » : ىلاعت هلوق
 « ةنمؤم ةبقر

 : ةلئسم : هتلئاق ىلع ةرافكلا بجنو « برحلا رادب مقملا ملسملل ةيد ال

 برحلا راد ىلإ عجر مث رجاه وأ انيلإ رجاهي مل برحلا راد ىف ملسملا لجرلا ناك اذإ

 بجي ال و ؛ مالسإلاب ةمثوملا ةمصعلل « هلتقب ةرافكلا بج أطخ ملسم هلتقف السم

 ةرصنلا مهكرتل لقعت امنإ ةلقاعلا نألو « دجوي ملو رادلاب ةموقملا ةمصعلا نأل ةيدلا

 ام ىلع هلمح و . ( ۱۹۲ : ۲ ) ىرهظملا ىف اذك « برحلا راد ىف مهل ةرصن الو

 رافك موق بسن نمو ( ًانمأتسم ال الصأتم ) مالسإلاراد ىف لوتتقملا ناك اذإ

 هيف سيل و « طقف ةنمؤم ةبقر ريرحت هيف بجاولاف « برحلا راد ىف هتبارقو
 . عجاريلف هل نآ رقلا ماكحأ ىف صاصخلاا هاور لطابف ؛ ةيد

 ىلإ ةملسم ةيدف قاثيم مهيب و مكنيب موق نم ناك نإو » : ىلاعت هلوق

 ( ةنمم ةبقر ررحن و هلهأ

 ىلع ليلد هيف : كرادملا ىف لاق : ةلئسم : اندنع ملسملا ةيدك ىذلا ةيد

 ظفل ةيدلا نأل « هيف ليلد ال : لاق و ىرهظملا هدر و « لسملا ةيدك ىنذلا ةيد نأ

 فالتخالا نم انركذ اك « ًافلتخم لس و هيلع هللا لص ىبنلا نم هنايب درو لمجم

 و ملسملا ةيد نيب فالتخالا زاج اذكف ء دبعلا و رحلا و ةأرملاو لجرلا ةيد ف

 انثدح : تايدلا باتك ىف مصاع ىبأ نأ ىور : تلق . ( ١و7 : ۲ ) رفاكلا

 تلأس : لاق قاحسإ نب دمحم انثدح ةملسم نب دمحم انثدح ىنالديصلا فسوي وبأ
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 هلا للص هللا لوسر دهع ىلع تناك مك یھذلا ةيد نع ىئئدح : تلق و ىرهزلا
 برغملا و قرشملا نيب دحأ ىتب ام » : لاقف . اهيف انيلع فلنخا دق ؟ لس و هيلع
 , رانيد فلأ لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دسهع ىلع تناك . ىنم كلذب ملعأ
 ىطعأ هنع هللا ىضر ةيواعم ناك ىنح « مهنع هللا ىضر ناثع و رمح و ركب ىنأو
 . « رانيد ةئام سمخ لالا تيب ىن عضوو « رائيد ةئام سمخ ليتقلا لهأ

 نم یه لب « اهل هحيحصت ريغ نم اور ىلا ىرهزلا ليسارم نم اذه سیل و
 تاقيلعت نم ىندأب سيل "شل هحيحصت و « اهب مزج و « اهحمص ىلا ليسارملا
 . اهب امزج اذإ كلام تاغالب و ىراخبلا

 نع رمعم نع قازرلا دبع ىور و :هللا باتك ىلع ضرع ام رومألا رخ
 لس و هيلع هللا ىلص .ىبنلا نمز ىف ىدرييلا و ىنارصنلا ةيد ناك ١» :لاق ىرهزلا

 ىطعأ ةيواعم ناك املف « مهنع هللا ىضر ناثعو رمعو ركب ىبأو « مسملا ةيد لثم
 زيزعلا دبع نب رمع ىضق مث « لاملا تيب ىف فصنلا ىلأ و فصنلا ليتقلا لهأ
 لاق . ( لاملا تيبل ) هنع هللا ىضر ةيواعم لعج ناك ام ىغلأ و فصنلا ىف
 ةمات تناك ةيدلا نأ هربخأف زيزعلا دبع نارمعركاذأ نأ ىل ضقي مل و : ىرهزلا
 . فالآ ةعبرأ هتيد : لاق بيسملا نا نأ ىنغلب : ىرهزلل تلق . ةمذلا لهأل
 نم ناك نإ و » : ىلاعت هللا لاق « هللا باتك ىلع ضرع ام رومألا ريخ نإ : لاقف
 اذه و . ةيارلا بصن ىف اذك . « هلهأ ىلإ ةملسم ةيدف قاثيم مهنيب و مكنيب موق
 بجوأ اک ىلاعت هللا نأ ربخأو « هذه هتياورب ىرهزلا قوثو لاک ىلع لدي
 داحتال ةاواسملا وه رهاظلا و « دهاعملا لتق ىف بجوأ كلذك نمئوملا لتق ىف ةيدلا
 لبإلا نم ةئام سفنلا ةندف « افرع ال و ًاعرش لمجمب ةيدلا ظفل سيلو . نيظفلا
 یضر مزح نب ورمعل مس و هيلع هللا لص هللا لوسر باتك یف فورعم وه اک
 ؛ هدعب و مالسإلا لبق مهنيب ةفورعم تناك تايدلا نإ ريماس لاخلا
 دقو « صقنيال و ديزي ال « سفنلا نم الدب لالا نم مولعم رادقمل مسا ةيداو
 مسملا ةبد نيب قرفلا نوفرعي اونوكي مل و « تایدلا ريداقم نوفرعي كلذ لست ادناك
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 مسملل تركذ ىلا ىه رفاكلل ةروكذملا ةيدلا نوكت نأ بجوف ؛ رفاكلا و
 لس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نم درو هئايب نإ : ىرهظملا لوق امأ و اقع

 ال و ‹ عاجإلل هب انلق لجرلا ةيد نع ةأرملا ةيد ناصقن نإ : باوحلاف . أفلتخم
 « اهل ةفلاخم و ةبآلا رهاظل ةقفاوم هيف تدرو دق راثآلا نإف « دهاعملا ةيد كلذك

 ءالعإلا ىف طسبلا و . ىلوأ ةبآلا رهاظل قفاوم وه امب لوقلا نوكيف
 . مجاريلف ( )۱۸ : ۱٤۱ ۰ ۱٤۲

 ‹ ةفينح وبأ لاقف « مارحلا رهشلا ىف و مرحلا ىف لوتقملا ف فلسلا فلتخا و

 مارحلا رهشأ ىف و مرحلا ىف لتقلا : كلام و « ليل ىبأ نبا و « رفز و « دمحم و

 ىف لتق اذإ هنأ انغلب : ىعأزوألا لاق و « دوقلا و ةيدلا نم بحي امف هريغ ىف وھک
 هنأ هنع هللا ىضر ناّمع نع ىور و . هثلث لمعلا ( ىف ) ديز مارحلا رهشلاا وأ مرحلا

 الجر نأ دوسألا نع مهاربإ ىور و . ثلث'و ةيدب ةكمب تلتق ةأرما ةيد ف ىضق
 : هنع هللا ىضر ىلع هل لاقف « اع هللا ىضر ًايلع رمع لأسف تيبلا دنع بيصأ

 ىضر رمح هفلاخي ملو ةيدلا نم .رثكأ ىلع هيفري ملف . لاملا تيب نم هتيد
 ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نم و » : ىلاعت هللا لاق و . هنع هللا
 ىهك مرحلا ىف ةرافكلا تناك املو . مرحلا و لحلا ىف ماع وه و « هلهأ ىلإ ةملسم

 ةيدلا نوكت نأ بجو « ىلاعت هلل ًاقح هلك كلذ ناك نإ و اههنيب قرف ال لخلا ىف

 نآل ؛ مارحلا رهشلاب ال و مرحلاب هل قلعت ال و « ىدآل قح ةيدلا ذإ « كلذك
 نآ رقلا ماكحأ نم ىهتنا . ىلاعت هللا قح ىه امإ مارحلا رهشلا و مرحلا ةمرح

 .( ۲۸۸ : ۲ ) صاصخلل

 نع تبث اك « ًاريزعت ةيدلا هيلع ظلغ هنع هللا ىضر ناثع لعل و : تلق
 ء رمحللا هبرشل نينامه : ةدلج ةئام ناضمر ىف ناركس برض هنأ هنع هللا ىضر رم
 هللا و « مامإلا ىأر ىلإ ضوفم ريزعتلا رمأو < ناضمر ةمرح هكتم نيرشع و

 ةيدل دهاعملا ةيد ةاواسم ىف ةدراولا راثآلا ركذ دعب صاصحلا لاق و . لعأ ىلاعت
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 ضراعت اذإو ؛ نيملسملا نيرحلا ةيد نيب رماعلا ىدو هنإ و . «لسملا ةيد لثم دهاعملا

 لوسرلا نع رتاوتملا لقنلا هب درو امو « باتكلا رهاظ هاضتقا ام ناكل نا ربل
 بجوف ؛ ىلوأ لصف ريغ نم لبإلا نم ةئام ةيدلا نأ ىف لس و هيلع هللا لص

 هاور ثيدح هنإف ىسوجلا ةيد ىف رماع نب ةبقع ثيدح امأ و . تايدلا ىف (واست

 . هنع حلاص نب هللا دبع ةياور نم امسال فيعض ةعيمل نبا نأل « هلثب جتحي ال نم
 .( ۲۹۲ : ؟ ) ًاصخلم ىهتنا

 ؟ ال مأ دمعلا لتق ىف ةرافكلا بجت له : ةلئسم : دمعلا لتق ىف ةرافكال

 ناتياور دمحأ نع و « بجت : ىعفاشلا لاق و « بجت ال : كلام و ةفينح وبأ لاقف
 لتقلاب بجتف أطخ لتقلا ىف ةرافكلا تبجو : هللا همحر ىعفاشلا لاق . نيبهذملاك

 لوسر انيتأ » : لاق عقسألا نب ةلئاو نع ةياورب جتحا و « ىلوألا قيرطلاب دمع
 اوقتعا : لاقف « لتقلاب رانلا بجوتسا دق انل بحاص ى ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 : انلق . ىعفارلا هركذ اذك « رانلا نم هنم ًاوضع هنم وضع لكل قتعي ةبقر هنع

 « مكاحلاو « نابح نباو < ىئاسنلا و « دؤادوبأ و « دمحأ هاور ثيدحلا

 .هيف ةجحالف « لتقلاب رانلا » : اولوقي مل و . طقف « بجوتسا دق » : مهظفل و
 نكمي ال سومغلا نيميك ةضحم ةريبك ًادسمع لتقلا نأل ٠ عونمم صنلا ةلالد و
 نايتإ و مزمملا كرتب نايصعلا نيب رئاد هنإف أطحلا فالخي « ةرافكلاب هنم ةراهطلا
 نيب قرفلا وه اذه « ةبوقعلاو ةدابعلا نيب رئاد رمأب هنم ةراهطلا نكميف حابلملا
 لسم و «ىراخبلاو «ةبيش ىبأ نبا هاور ام ًاضيأ انلو . ةدقعنملاو سومغلا نيمبا
 لاق : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع هجام نبا و « یئاسنلا و ؛ ىذمرتلا و

 ريغب سفنلا لتق : ةرافك نه سيل سمح » : مس و هيلع هللا لص هللا لوسر
 رغب الام اهب عطقي ةرباص نيم و « فحرلا نم رارفلا و « نمم تب د + هح
 "ل ۲ ) هل نآ رقلا ماكحأ ین صاصخلا كلذ قى .مالكلا طسب و , ( 1۸۳ : ۲ ) ةيشاحلا عم ى رهظم ا 3



 « نعباتتم نرهش مايصف دجي مل نمف » : ىلاعت هلوق

 نف : ةلئسم : فانيتسالا هيلع بجو نيرهشلا لالخ ىف ًاموي رطفأ نم
 بجو رخآ ًاموص ىون وأ « ةينلا ىسن وأ « رذعالب نيرهشلا لالخ ى ًاموي رطفأ
 فانيتسا الف ضيحب ةأرملا ترطفأ نإ و . عباتنلا طارتشال ؛ اعإجإ فانيتسالا هيلع

 روهمجلا دنع فانيتسالا هيلع بجي رفس وأ ضرم رذعب رطفأ نمو . ًاعاجإ اهبلع
 متاح بأ نبا ىوردففك . هنم ميدقلا وه و « هللا همحر ىعفاشلا ىلوق دحأل ًافالخ

 '. ( ١98 : ۲ ىرهظملا ) دهاجم نع

 موصلا نع زجع نإف :ةلئسم :ماعطإلا هيرحب ال موصلا نع زجع نإ

 ‹ هللا مهمحر ىعفاشلا ىلوق حصأ و « كلام و ةفينح ىبأ دنع ماعطإلا هيزجي ال

 نا هاور اذك . راهظلا ىلع ًاسايق هيزجي : دمحأ و هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا لاق و

 ىف و ةيآلا ف روكذملاو « عماج ريغ نم سايق وه : انلق . دهاجم نع متاح ىبأ

 . (590١-ص ) ی رهظملا ف اذك (سايقلاب هيلع دازيالف) بجاولا لك صنلا دروم

 ةيآلا « ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو » : ىلاعت هلوق

 ةلزتعملا تجتحا :ةريبكلا بكترم ريفكت ف جراوخلاو ةلرتعملا ىلع درلا

 ةريبكلا بكترم نأ ىلع جراوحللاو « رانلا ف ةريبكلا بكترم دولخ ىلع ةيآلا هذبب

 دلال نماوملا نأ ىلع عاجإلل ةيالا هذه نولوأيف ةعامللا و ةنسلا لهأ امأ و . رفاك

 كلذ ًادنتسم «هناميإ نم نموملا جرخت ال ةريبكلا نأ و « ةبوت الب تام نإو رانلا ىف

 لاقثم لمعي نف» : ىلاعت هلوق نم ةئسلا و باتكلا نم رتاوت ام ىلع عاجإلا

 ف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ ای » : ىلاعت هلوق و « هرب ًاريخ ةرذ

 هللا نإ » : ىلاعت لاق و ) اونمآ نيذلا : هلوقب لتاقلا ناونع ركذ ثيح « للتقلا

 تحن لخاد كرشلا ادع اف « ءاشي نمل كلذ نودام رفغي و هب كرشي نأ رفغيال

 نإ و ةا لحد هللا الإ هلإال + لاق نمو + لس و هيلع هلا لبع لاق و .. ع ةرفتما
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 . ( 198 : ۲ ىرهظملا ) رذ ىلأ ثيدح نم هيلع قفتم « قر نإ و ینز

 اولوقتال و اونيبتف هللا ليبس ىف مبرض اذإ اونمآ نيذلا اأ اي » : ىلاعت هلوق

 . « ًانمؤم تسل : مالسلا مكيلإ ىنلأ ن

 نارتقاب ) ةيآلا هذه ى : ةلئسم :ماكحألا ءارجإل هركملا ناع] حصي

 ايندلا ماكحأ ءارجإل هركملا ناميإ ةح ىلع ليلد ( اهوزن ببس ىن ةدراولا راثآلا

 نإ و « ئطخي دق دهتجملا نإ و : هنم ريصقت الب ناك نإ روفغم دبتحملا أطخ .

 تبثثلا هيلع بحي دهتجملا نإو . قحلا بلط ىف هنم ريصقت الب ناك نإ روفغم هأطخ
 ىنأ اذإ هنإو « هرظن لوأ ىف هل حال ام ىلإ تفتليالو ءدهملا لاكو نييبتلاو
 ىف اذك ) هداهتجا ىف أطخأ نإ و روجأم وهف نييبتلا و تبثتلا نم هيلع بجو امب
 "41 : ۲ ىرهظملا

 :ةلئسم :هرمأ نببتي ىح هللا الإ هلإ ال : لاق نم رفكب مكحلا زوج ال

 ىباتكلا نيب كرتشم هنأ عم هللا الإ هلإال : لاق نم رفكب مكحلا زوحيال

 LE هيدوشاا ا

 دلب ىن ةازغلا ىأر اذإ : ةلئسم : مالسإلا رئاعش هيف دلب نع فكلا بجب ظ

 وع ا ا

 عمسي مل نإ و « مهنع فك ًاناذأ عمش نإف ًاموق ىزغ اذإ ناك ملس و هيلع هللا لص
 نع ماصع نبا نع ىعفاشلا قيرط نم ىوغبلا ىور و . ( هيلع قفتم ) مهيلع راغأ
 وأ ًادجسم متيأر اذإ :  لاق ةيرس ثعب اذإ ناك ملس و هيلع هللا لص ىلا نأ هيبأ
 .( 7٠١١ : ۲ ىرهظملا نم ىبتنلا ٠) يوما
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 نونمئوم نحنو نوملسم نحن : نولوقي مهلك نأل « السم لوقلا اذهب نكي مل مسم انأ
 ىلع مهنم ”اليلد اذه ىن سيلف « مالسإلا وه و ناميإلا وه اننيد نإ : نولوقي و

 هلتق زوحي هنأ هانعم سيلف . ( ۳٠۲:۲ ) صاصجل نآرقلا ماكحأ ىف امك « مالسإلا

 بجاولا لب « همالسإ ىلع اليلد ىنكي ال كلذ نإ هانعم لب ؛ ملسم انأ : هلوق دعب
 : ىلاعت هلوقف : صاصحلا لاق . لوقلا اذه ةقيّقح رهظي ىح نييبتلا و ثبثتلا

 نأ ىلع لدي مل هرهاظو انيلخول « انموم تسل مالسلا مكيلإ ىنلأ نمل اولوقتالو »
 مالسإلا هنع اوفنت ال نأ دارملا نوكي نأ زئاج هنأل « همالسإب موكحم كلذ لعاف
 هيضتقي ىذلاف ؛ كلذب دارأ ام اوملعت ىتح كلذ ى اوتبثت نكل و « هوتبثت الو

 ىت نع ىهلا ف سيلو « هنع ناميإلا ىن نع ىهلاو تبثتلاب رمألا ظفللا رهاظ
 لجر ناميإ ىف انككش یم انآ ىرت الأ . هب مكحلاو ناميإلا تابثإ هنع نالا
 ؟ هلاح لعن یح تبثن نكلو «هرفکب الو هناميإب مكحن نأ انل زجي مل هلح فرعن ال
 هللا لص هلوقل « ناميإلاب مكحلا هل تبجوأ دق انركذ دق ىلا راثآلا نأ الإ : لاق

 ..( 7١ : ۳۰٤ ینا ؟ مسأ ام دعب هتلتق و ؟ السم تلتقأ : ملس و هيلع

 لاق ام دعب هتلتقأ » : لس و.هيلع هللا ىلص هلوق راثآلا هذه قف ظوفحما : تلق
 ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةرئاوتم راثآ ىف ىور ام ريظن وه و « ؟ هللا الإ هلإال
 : اهضعب ىو هللا الإ هلإال : اولوقي ىح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » : لاق هنأ
 . « اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا لوسر ًادمحم نأو

 هلتق ىف لجعي ال هنأ و « هللا الإ هلإال : لاق نم لتق زاوج مدع كلذ ىضتقم و

 هذه هللا لعج : ةديبع وبأ لاق و . رم دق و.« ىرهظملا هلاق اك « هرمأ نيبتي ىح
 ةنمأ ةيزدلبا لعج و « همد و هلام ةمصع و ملسملا ةنمأ ( هللا الإ هلإال ىأ ) ةملكلا
 دارأ نم و . ( ۳٠۲ : ؟) ًاضيأ صاضخللا هركذ . همد و هلام ةمصع و رفاكلا
 ' . لعأ ىلاعت هللا و . هل نآ رقلا ماكحأ عجاريلف بابلا ىف طسبلا

 . ةيألا « ررضلا ىلوأ ريغ نينموملا نم نودعاقلا ىوتسي ال » : ىلاعت هلوق

 نأ ىلع ليلد هيف : ةلئسم + ةيافكلا ىلع ضرفو نبع ضرف داهحلا نإ
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 . ( ىرهظملا ) باوثلا نود

 اومجبي مل و ) مهدالب ىن نيراق رافكلا ناك اذإ هنأ ىلع اوعمجأ : ةلئسم

 هسفنب اهوزغي ةوزغ نع نيئسلا نم ةنس ولع ال نأ مامإلا ىلعف ( مالسإلا راد ىلع

 و مس و هيلع هللا لص ىبلا نأل « الطعم داهحلا نوكي ال ىّتح « هايارسب وأ

 مهب لصح ثيحب نيملسملا نم ةثف هب ماق اذإف . داهحلا, اولمبي مل نودشارلا ءافلخلا

 دبعلل زوجي ال ذئنيح و «نيقابلا نع طقس ىلاعت هللا ةملك ءالعإ و رافكلا رش عفد

 نويدملل الو « جوزلا نذإ ريغب ةأرملل الو « ىلوملا نذإ ريغب داهجل جرخي نأ

 ةرورضالف « ًاعنقم مه ريغب نأل ؛ هيوبأ دحأ هعنم اذإ دلولل ال و « نئادلا نذإ ريغب

 ررضلا ىلوأ الإ سانلا عيمج مثأ دحأ هب مقي مل نإ و . دابعلا قوقح لاطبإ ىلإ
 مهنولي نم اولتاقي نأ ضرألا نم رطخ لك لهأ ىلع بجي هنأ ىلع اوعمجأ و . مهنم
 عم اونواهن اذإ اذك و « برقألاف برقألا مهدعاس اوزجع نإف « رافكلا نم

 0 اذك « ضرألا ىهتنم ىلإ برقألاف برقألا ىلإ هب مايقلا بحي ةردقلا

 اولطع ثيح اننامز يف مالسإلا لهأ نيطالس عينص نم ىكتشملا هللا ىلإو . (۳:۲ ٠

 هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاق دق و « طقف ًاعافد هب نوموقي امنإ و « أدب داهملا
 هللا ميأ و « لذأ الإ داهحبا موق كرت ام » : فلختسا ام دعب هتبطخ لوأ ىف هنع
 . قدص لق

 ىلع اوعمجأو : ةلئسم : فحزلا نع رارفلا ةمرح و تابشلا بوجو
 رارفلا مهيلع مرح و « تابثلا نيرضاحلا نيملسملا ىلع بجو ناعمملا ىتتلا اذإ هنأ

 نوكي وأ « ةئف ىلإ ني'ريحتم وأ « لاتقل نيفرحتم اونوكي نأ الإ ( فحزلا نم )
 ”كئيح تابللا نكل < رارفلا ممل حابيف ؛ نيملسملا ددع فعض نم رثكأ رافكل
 . ( 7٠١4 : ۲ ) ىرهظملا ى اذك . لضفا

 :ةلئسم : تالآلاو بابسألا ةمالسو « ةلحارلا و « دازلا داهحل طرشي
 اذإ ةثالثلا ةمئألا دنع تالآلا و بابسألا ةمالس عم ةلحارلا و دازلا داهجلل طرشي
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 : كلام لاق و « رفسرفاسم داهحللا عضوم نيب و مهيب دلب لهأ ىلع داهحلا نيعت
 ةلحار الو هل داز ال نم و « ررضلا ىلوأ ريغ » : ىلاعت هلوق انل . كلذ طرتشي ال
 : تلق مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىلعالو » :ىلاعت هوقو « ررضلا لصأ نم وهف

 ئ : ۲ ىرهظملا نم ) ةبآلا « هيلع مكلمحأ ام دجأ ال

 لك ىلع نع ضرف داهحلا راص نيملسملا دالب نم دلب ىلع رافكلا مجه اذإ

 نينمارملا نم موق راد ودعلا مجه اذإ مهنأ ىلع اوعمجأو :ةلئسم :هل رذعال فلكم
 رذع ال نم ًاريقف وأ ناك ًاينغ ًادبع وأ ناك ارح لاجرلا نم فلكم لك ىلع بجي

 ‹ نايعألا ضورف نم نوكي ذئنيح و « داهملا ىلإ جورحلا ةدلبلا كلت لهأ نم هل
 و « موصلا و ةولصلا ىف امك نيوبألا و نئادلا و ىلوملاك دبعلا قح هيف رهظي الف
 لحد ال هنأل ) اهجوز نذإ ريغب ًاضيأ ةأرملا جرحت : هللا نخر قاس ونبأ لاق

 نإ و « مهءارو نم طقس ةيافكلا مهب عقو نإف . ( نايعألا ضورف ىف جوزا
 نم ىلع بجي ميلي نم دعق نإ و « مهتناعإ مهيلي نم ىلع بجي ةيافكلا مهب عقب مل
 . ( ًاضيأ ىرهظملا نم ) ملعأ ىلاعت هللا و « برقألاف برقألا مهءارو

 لهأ ىلع هللا نم رصنلا لوزنو « ناتسك اب ىلع دونما ركاسع موجه ركذ
 لبق نم ناتسكاب دالب ىلع تمجه دق دونملا ركاسع تناك و : تلق : مالسإلا

 ناتسكاب ركاسع كلذب ماقف « داهحلاب ناتسكاب ردص نلعأف ( ١ ) رهشأ ونيماعب
 و سابللا و ماعطلا نم هيلع اوردق امب « ماعلا و صاخلاا امناعأو < مايق نسحأ
 «نيبملا حتفلاو هللا نم رصنلا مهيلع لرتف ؛ رصنلاب مهل ءاعدلاو ةضفلا و بهذلا

 « هددع ووددعو ددعلا ةرثكو <« مهددعو نيملسملا ددع ةلق عم مهومزهف
 ًاريثك ًادمح نيملعلا بر هلل دمحلا و . نيملاس نيمتاغ نيبلاغ هلل دمحلا و انعجر و
 سكعناف ندرألا و ماشلا و رصم دالب ىلع ليئارسإ مجه مث . هيف ًاكرابم ًابيط
 تناك دق ! معن « هددع ةلق عم ليئارسإ انيلع تبلغ و « لاحلا بلقنا و رمألا

 . ىوسيعلا نم نوتس و سمح ةئام عست و فلأ ةنس ربمتبس كلذ ناك ( ) ١
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  TTنيملسملا و مالسإلا رصني نأ ىلاعت هللا. وجر و .نيملسملا ,

 مهللأ . ةرخآلا و ايندلا ىف مهميزخي و ‹ مهبضغ مييلع لارني و ماثللا ةرفكلا لذي و

 نيك رشملا و ليئارسإ و باتكلا لهأ ةرفكلا لذحا و « نيملسملا و مالسإلا رصنا .

 مييرلق ىف قلأ و « مهرايد رمد مهللأ « مهعمج قزم مهللأ « مهلمش تتش مهلا
 ىذلا كسأب مهب لزنأ و ‹ مهمادقأ لزلز و « مهتملك نيب فلاخ و « بعرلا

 هبامصأ و. هلآ و دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلص و .نيمرجملا موقلا نع هدرتال

 دوبيلا ساجنأ نع سدقملا تيبلا رهط مهللأ .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب « نيعمجأ

 نيطسلف و ىلهد و صربق و ريمشك مالسإلا دالب صلخ و .نيكرشملا و ىراصنلا و

 .نيمحارلا محرأ اي « نيملاظلا ماثللا ىديأ نم

 ) مهسفنأ ىملاظ ةكئلملا مهفوت نذلا نإ » :ىلاعت هلوق

 ةماقإ نم نكمتي مل اذإ الع ردقق نم ىلع ضرف رفكلا راد نم ةرجفلا
 اهيلع ردق نم ىلع رفكلا راد نم ةرجهلا نإ حيحصلا : ةلئسم :مالسإلا رئاعش
 ةرجملا بوجو ىلع ليلد ةيآلا هذه و « ةخوسنم ريغ « عاجإلاب ةمكحم ةضيرف

 هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم و . مالسإلا عئارش ةماقإ نم هيف نكمتي ال عضوم نم
 قبت م و مالسإلا راد تراص حتفلا دعب ةكم نإ « حتفلا دعب ةرجه ال : ملسو

 ًارجاهم دعي ال حتفلا دعب اهنم رجاه نمو < ةبجاو حتفلا دعب ةكم نم ةرجهلا
 مكحلا و مهمالسإ لوبق مدع مزلتسي ال ةضيرف ةرجملا نوكو . مهباوث كردي الو
 ىرهظملا ىف اذك . مهتالاوم كرت و مهنايصع ىضتقي لب ؛ نينمؤؤمب اوسيل مهنأب
(۲ :۷ ). 

 توملا هكردأ نم و « هلوسر و هللا ىلإ ةرجه ىهف : بيط قزر ءاغتبا وا ؛ ر ا د افا ذأ هن وأ ةعاط هيف دادزب دلب ىلإ رارق وأ ؛ داهج وأ  جح وأ « ملعلا بلطل ةرجه لك : اولاق : ةدئاف : هلوسر و هللا ىلإ ةرجه هوحن و معلا بلطل ةرجه لك
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 E ۲ ىرهظملا ) ملعأ ىلاعت هللا و . هللا ىلع هرجأ عقو دقف هقيرط ل
 سيلو « ىرقلا و دالبلا ىلإ غيلبتلل جورحللا انباصعأ ضعب هيف لخدأ و : تلق
 . لمع لك ىف بجاو طيرفتلا و طارفإلا نم زارثحالا و . ديعبب

 نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا ىف متبرض اذإو » :ىلاعت هلوق
 . ةيآآلا « ةولصلا

 ؛ نيتعكر ىلإ ةيعابرلا ىف نوكي امنإ رصقلا : ةلثسم . لئاسم اهيفو

 رصقلا صخرملا زفسلا ةفاسم رادقم : ةلثسم . ًاعاجإ ةيثالثلا و ةيئانثلا نود

 . ءالعإلا ىف طسبلا و « موصلا راطفإ ةصخر ى ةرقبلا ةروس ى هنايب رم دق

 رفسلا ف مامتإلا زوجي له : ةلئسم : ؟ رفسلا ىف مامتإلا رفاسملل زوج له

 هب و . مهلع ىلاععت هللا ىضر سابع نبا و « رباج و ؛ رمت نبا و « رمع نع ىورملا
 و دمحأ و ىعفاشلا لاق و . كلام و « ةداتق و « زيزعلا دبع نب رمع و « نسحلا لاق

 مامتإلا نم لضفأ رفسلا ىف رصقلا نكل و زوجي هنإ : كلام بهذم نم روهشملا
 اك هنع عجر دقف لضفأ مامتإلا نإ هيلوق دحأ نم ىعفاشلا نع ىور ام و . ًاعاجإ

 نب دعس و « ناع نع ىورملا وه و : ىوغبلا لاق . ( 5١5 : ۲ ) ىرهظملا ىف
 . ( رفسلا ىف مامتإلا زاوج ىأ ) مهنع هللا ىضر صاقو ىلبأ

 صخرلا ى لاقي حانحلا ىن نإف ‹ ةبآلا هذه رهاظ ىعفاشلل ةجحلاو

 اضيأ تابجاولا ىف لاقي دق حانحلا ىن نأب بيجأ و . اح نوكي اهفال
 حانجالف رمتعا وأ تيبلا جح نف هللا رئاعش نم ةورملا و افصلا نإ و : ىلاعت هلوقك

 رمألا ناك ول : ةورعل اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاق . « اهب فوطي نأ هيلع
 نع حانملا نت نأ تنيبف . اهب فوطي ال نأ هيلع حيانجالف : ىلاعت لاقل لوقت اك

 ةنسلا و بجاولا معي هنإف « لعفلا نع حانحلبا ىن نود ةصخرلا ىلع لدي لعفلا كرت

 ؛ اهريغ و لسم و ىراخبلا هاور اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح و . ًاعيمج حابملا و
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 م ب سجس يي م تت يي ال هل ا ا ا
 زوجي الف بجوم ريغ نم ةيآلا رهاظل كرت اذه نأب درو + يريظلا لوقت

 ريغ نم رهاظلا كرت نم اذه سيل نكل و « انملس .هيلعدر ( )۲: ۲٠١
 نب رمع تلأس : لاق ةيمأ نب ىلعي ثيدح وه و ء بجوم نم وه لب « بجوم

 نإ ةولصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيل » : تلق هنع هللا ىضر باطحلا
 اك ) هنم تبجع : رم لاقف ؟ سانلا نمأ دق و « اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ
 قدصت ةقدص» : لاقف كلذ نع لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف ( تبجع

 طاقسإ كيلقلا لمتحي ال امب قدصتلا نإف .ماسم هاور «هتقدص اولبقاف «مكيلع اهب هلل

 مزلي نمم « هب قدصت اذإ صاصقلا لوك هتعاط مزلي ال نم قدصتملا ناك نإ و
 . بوجولل ةقدصلا لوبقب رمألا نإ و . ىلوأ هتعاط

 ةالص » : لاق هنع هللا ىضر باطلا نب رمع رثأب ًاضيأ ةفينح وبأ جتحاو

 ةولصو « ناتعكر رطفلا ةولصو « ناتعكر ىحضألا ةولص و «ناتعكر رفسلا
 هجرخأ . 6 ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ناسل ىلع رصق ريغ مام « ناتعك ر ةعمجلا
 عبرأ ىنمب ىلص هنع هللا ىضر ناثع نأ » دمحأ ىور اب و . هجام نبا و ىناسنلا
 ذنم ةكم تلهأت ىنإ « سانلا اهيأ اي : لاقف « هيلع سانلا ركنأف « تاعكر
 لصيلف ةدلب لهأت نم : لوقي ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ىنإ و « تمدق
 همامتإ ىف هنع هللا ىضر ناثع ىلع سانلا راكنإ نأ جاجتحالا هجو . « مقملا ةولص

 امل زاج ول و « مامتإلا زوجي ال هنأ ىلع حضاو ليلد ةكمب ,لهأتلاب رذعلا هنايب و
 سيلف » : ىلاعت هلوقب ) رييختلا نايبب لب « لهأتلاب رذتعا امل و « هيلع اوركنأ
 . ( ىعفاشلا لاق اك « ةولصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع

 ؟ ارصق هنوك ىف حيرص « ةولصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ه : لام هلوق نأ عم رصق ريغ هنع هللا ىضر رمع لوقي فيك : ىرهظملا لوق و
 نإ هباوج ؟ فوقوملا فيكف 2 صنلا ةلباقم ف طقاس ًاعوفرم ول داحالا ثيدحو

 عا ىف ع ا فر رغ دارم و ۾ ةي ا ةروض ةولصضلا رصف بالا م

 ؛ نيتعك ر نيتعك ر ةولصلا تضرف » اهنع هللا يفر اع وآل
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 . هيلع قفتم « رضحلا ةولص ىف ديز و رفسلا ةولص ترقأف

 « ثيدحلا ىف حرج هيورب ام فالخ ىلع ىوارلا لمع نإ : ىرهظملا لوقو

 فالخب ىوارلا لمع نأ هباوجف . رفسلا ىف متت تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نإ و

 نيبو « لوصألا ىف ررقت اک ثيدحلا یئ ًاحرج نوكي ال ليوأتب ناک نإ هتياور
 رثأ نإ : هلوق و .همالك ین رم اك لووت تناك اہنع هللا ىضر ةشئاع نأ ةورع

 «نيتعك ر رفسلا ىف و « ًاعبرأ رضحلا ىف مكيبت ىلع ةولصلا هللا ضرف » سابع نبا

 ةولصلا نأ ىلإ دحأ بهذي مل ثيح عاجإلاب كورثم لاسم هاور « ةعكر فوحللا ىن و
 مامإلا عم مومأملا هيلصي ىذلا نأ هدارم نإف « هلثم نم ديعب . ةعكر فوحللا ىف

 ةمكر نوضقي مث « ةمكر ةفئاط لكب لصي نيتفئاط سادلا لع هنأل « ةعكر 0

 فويللا ةولص هلعف ىف ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ترتاوت دق راثآلا نأل . ةعكر

 . ةعك ر اهالص هنأ اهنم 'ىش ىف سيل « نيتعكرلل ةبجوم اهلك و < اهفالتخا عم
 ؟ لس و هيلع هللا ىلص ىلا نع رئاوتملا فالخ ىلع سابع نبا لوق لمح فيكف

 نأ زاج هراذتعا و هنع هللا ىضر نابع ىلع سانلا راكنإ نإ : هلوقو

 انب ىلص » : هلوقب هيلع ركنأ دوعسم نبا نأل « ًادج ديعبف . لوألا كرتل نوكي
 ‹ نيتعكر ركبوبأ یلص مث ءاهيلع دزي ل نيتعكر ىنمب سو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 ناتعكر عبرألا نم ىظح تيل ايف «ليبسلا مكب تقرفت مث ‹ نيتعكر رمع ىلص مث

 .راكنإلا اذه لثمب هيلع ركني ال و ٠ لبسلا قرفتت ال ىلوألا كرتب و « ناتلبقتم

 فالي ؛ ةلفانلا ةيآ اذه و «هك رتب مثأيال و ىضقي ال ىناثلا عفشلا نإف ًاضيأو
 ‹تاقيملا لخد اذإ ةضيرف ريصي هنإف ريقفلا ىلع جملا فالخبو ؛ ىضقب هنإف موصلا
 . ءالعإلا ىف طسبلا و « ملعأ ىلاعت هللا و . عورشم ريغ ةضيرفلاب ةلفانلا طلخو

 دنع رصقلا حيبي ةيصعملا رفس : ةلئسم : رصقلا حيبي ةيصعملا رفس

 مهل سیلو . حيبي ال : ةثالثلا ةمنألا تلاق و « ةبآلا هذه مومعل ةفينح أ
 . ( ٠٠١ : ۲ ) ىرهظملا هلاق « ةجحلا نم هيلع ليوعتلا نكمي ام
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 لص رصملا تويب رفاسملا قراف اذإ : ةلثسم: هلاهتاو رفملا ءادجبا ناي
 ةثالث ىلع رصملا ن :O اا نف اوو قت ةمرألا ةيقألا دبع نق

 هازنم ىف نيتعك ر مهب ىلصف ًارفس دارأ هنأ ةعيبر نب ثراحلا نع یس و « لايمأ

 لوحخدب قلعتي ةماقإلا نإ : انل و . هللا دبع باحصأ نم دحاو ريغ و دوسألا مهيف و

 هنع هللا ىضر ىلع نع ةبيش ىنأ نبا ىور . اهنم جوراب قلعتي رفسلاف ؛ رصملا

 مث . رصملا تويب نم زواجتلا لبق ىنعي ًاعبرأ رهظلا ىلصف ةرصبلا نم جرح هنأ

 نم عجر اذإ اذك و . «نيتعكر انيلص ( ١ ) نصحلا اذه انزواج ول » : لاق

 تويبلا لخد اذإف «هرصم تويب لحخدي مل امنيتعكر ىلص هدلب لوخد دارأو رفسلا

 وهو رصقف هنع هللا ىضر ىلع جرخ : لاق ًاقيلعت ىراخبلا ركذ . ًاعاجإ ًاعبرأ ىلص

 ديرب . اهلخدن ىح < ال : لاق « ةفوكلا هذه : هل ليق عجر الف « تويبلا ىرب

 ىروثلا انربخأ : لاق قازرلا دبع ىور و . مهنم ىأر مب ةفوكلا و نيتعك ر ىلص هنأ

 رظنن نحن و هنع هللا ىضر ىلع عم انجرخ : لاق ( ”) ىدسألا سايأ نب ءاقو نع

 انلقف . ةيرقلا ىلإ رظني وه و نيتعكر ىلصف انعجر مث ؛ نيتعك ر ىلصف ةفوكلا
 .( ٠٠١ : ۲ ) ىرهظملا ىف اذك . اهلخدن ىتح « ال : لاق ؟ ًاعبرأ ىلصت ال

 ةعبرأ ةماقإ رفاسملا ىون اذإ : ةلئسم : ةولصلا اه مي ىلا ةماقإلا ةدم

 ‹ ىعفاشلا و كلام دنع ًاعبرأ ىلص ةيرق وأ دلب ىل جورحللا و لوخدلا عوي ريغ مايأ
 اوجتحا و . متأ ةولص نيرشع نم رثكأ اهيف لعفي ةدم ةماقإ ىون نإ دمحأ نع و

 E ا را ل ا يس

 ًأموي رشع ةسمخ ةماقإ ىوني ىتح متيال : ةفينح وأ لاق و . (.ةولصلا مت أ رفاسم

 ١ ( فيحصت هلعل و « صحللا اذه » : ةياور فو .

 : متاح وبأ لاقو « هب سأب ال : ىروثلا لاق . بيذهللا لاجر نم وه ( ۲)

 ؛ هفرعأ ال : ءالعإلا ق تلق و . هليسارم ىف دؤواد وبأ و ىتاسنلا هل ىور « حلاص
 .انلصأ ىلع ثيدحلا نسح وه و « فورعم لجرلاف « تاحماسملا بئاجع نم اذه و
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 نع حص ام هل . ةيبخألا و ءارحصلا ىف ةماقإلا ةينب ةربع ال و « ةيرق وأ رصم ىف
 ةجحلا ىذ ةعبار ةحيبص عادولا ةجح ىف ةكم لخد هنأ ماس و هيلع هللا ىلص ىبلا

 « ىنم ىلإ هجوت سيمحللا موي ةجحلا ىذ نماث ةيورتلا موي ناك الف « دحألا موب
 تاب جحلا نع غرف الف . ةفرع ىلإ هجوت ةفرع موي نم سمشلا عولط دعبو
 ةحيبص جرخو « حبصلا لبق ارح عادولا فاوط فاط مث « ءاعبرألا ةليل بصحماب

 مايأ ةعبرأ ةيورتلا موي ىلإ ةكمب ماقآو لايل رشع تمتف ؛ رشع عبارلا مويلا
 نود : ىرهظملا لاق . ىعفاشلا و كلام لوق نالطب كلذب رهظف . لماوك ابيلايلو

 اهيلع دز مل ةولص نيرشع ةكمب راس و هيلع هللا ىلص ىنلا لص ثيح « دمحأ لوق

 ةكم لحد امل هنأل « ةولص نيرشع و ىدحإ اهيف ىلص لب : تلق . ( )۲ : ۲٠١

 ةيورتلا موي جرح مث « ةكمب حبصلا ىلص هنأ رهاظلاف ةجحلا ىذ نم ةعبارلا ةحيبص

 رمغ ىعدا نمو . لماوك ةولص نيرشع و ىدحإ هذهف ؛ رجفلا ىلص ام لعب

 . نايبب تأيلف كلذ

 ىنأ نب دؤاد نع ميشه ىورف « هيف هيلع فلتخا دقف بيسملا نبا لوق امأو

 «ةولصلا مثأ ةليل و ًاموي رشع ةسمخ رفاسملا ماقأ اذإ : لاق بيسملا نب ديعس نع دنه

 هفوقو لبق عبرألاب لوقي ناك هنأ رهاظلاف . رصقيلف كلذ نود نم ناك امو
 ىور دقف ؛ املوق ىلإ عجر مث « امنع هللا ىضر رمت نبا و سابع نبا لوق ىلع

 : الاق اهنع هللا ىضر رمت نبا و سابع نبا نع دهاجم نع رذ نب رمع نع ةفينح وبأ

 لك أف ةليل ةرشع سمح اهب مقت نأ كسفن ىل و رفاسم تنأ و ةدلب تمدق اذإ

 نم دحأ نع وري ملو . اهرصقاف نعظت ىتم ىردت ال تنك نإ و « اهب ةولصلا

 ةنضض راعم ريغ نم ديعس نع ةياورلا تتبث ولو . هتجح تبثف .كلذ فالخ فلسلا

 ًاضيأ و ؟ هنع ةياورلا تفلتخا دقو فيكف « (ىيلع ًافالخ نوكي نأ زاج امل

 فيقوتلا اهقيرط امنإ و « سيياقملا قيرط نم اهتابثإ ىلإ ليبس ال رفسلا و ةماقإلا ةدم
 ۽ هيف فل ارام و امري رفع ا لم قافتألا لص دق وو قاشا وأ
 فلسلا كلذك و . اهنودام تبثي مل و « ةحيحص ةماقإ اهنأ ًاموي رشع ةسمخ تبثيف
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 اوفلتخا و « راطفإلا و رصقلا مكح اهب قلعتي حيعص رفس اهنأ ثالثلا ىلع اوقفتا دق

 ًاصخلم صاصجل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . لعأ ىلاعت هللا و . تبثي ملف ؛ اهنود اهف
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 ىلع عمجأ اذإ » : لاق رمع نبا نأ دهاجم نع هدنسب ةبيش ىبأ نبا ىورو
 ىسوم انث ةفينح وبأ انث : راثآلا باتك ىف دمحم لاق و . « متأ رشع ةسمخ ةماقإ

 تنطوف ًارفاسم تنك اذإ » : لاق (منع هللا ىضر رمع نبا نع دهاجم نع لسم نا

 نعظت ىم ىردت ال تنك اذإ و « ةولصلا متأف ًاموي رشع ةسمخ ةماقإ ىلع كسفن

 . ءالعإلا ف طسبلاو ( 7١5 : ۲ ) ىرهظملا ئاذك « رصقاف

 : ةلئسم : رصقي دغ دعب وأ ًادغ جرخم نأ ديرب و ةماقإلا مزعي مل نم

 هنجاح زجنا ىتم وأ دغ دعب وأ ًادغ جرخي نأ دير. ( ةيرق وأ ) ًارصم لحد ولو
 دحأ وهو « زوهمحمبا دنع :ًادبأ رصق نينس كلذ ىلع تب ىتح ةماقإلا ةدم وني ملو
 هلاوقأ حجرأو . ًاموي رشع ةعبرأ رصقي : لوق ىو : هللا همحر ىعفاشلا لاوقأ
 هللا لوسر رفاس » : لاق سابع نبا ثيدحل « رشع ةينامك متي و رشع ةعبس رصقب
 : سابع نبا لاق «نيتعكر نيتعكر ًاموي رشع ةعبس لصف ًارفس مس و هيلع هللا ىلص
 انيلص كلذ نم رثكأ انمقأ اذإف « نيتعكر نيتعكر رشع ةعبس ىلإ ىلصن نحنف »
 تقفتا هنأل « هيف ةجح ال و . حيمص ثيدح اذه : لاق و ىذمرتلا هاور . « ًاعبرأ
 .(115:1) ىرهظملا ىف اذك « رصقلا ماذل تداز ول رهاظلا و « ةدملا كلت ةماقإلا
 رصقب ًاموي رشع ةعست ةكمب ماقأف « حتفلا ماع ناك كلذ نإ حيحصلا ىف و : تلق
 ربخ هراظتنال ةدملا كلت همايق ىفتا لب ؛ ةدارإ هنم كلذ نكي ملو : ةولصلا
 دمحأ ىور دقو :ىرهظملا لاق ؟ اوبنج مأ نيملسملا لاتق ىلع اومزع له نزاوه
 نيرشع كوبت مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأ » : لاق رباج نع دؤاد وبا و

 فازرلا دبع نع ىكح مث . حيصص دنسب ( ًاضيأ ) قيببلا هاور و . « ةولصلا رصقي موي
 س ناجيبرذآب نحن و جلثلا انيلع جترا» : لاق رمع نا نأ هدنسب ىييبلا نعو



 1 ج - ۹ - ش نآرقلا ماكحأ

~~ >-> + 

 ةباحصلا نم هريغ عم ناك هنأ هيف و ) نيتعكر لصن انكف « ةازغ ىف ريشأ

 . كلذ نرلعفي

 انك , : لاق نسحلا نع قازرلا دبع جرخأ و :ناكم لكب ةعمحلا ىلصت ال ٠

 ىللع ديزي الو عمجي ال ناكف نينس سراف دالب ضعبب ةرمس نب ناحئرلا دبع عم

 ال لب ؛ ناكم لكب ىلصت رهظلاك تسيل ةعمحبا نأ ىلع ليلد هيف ) . «نيتعكر
 نب كلملا دبع عم ناك هنأ كلام نب سنأ نع و . ( اهب الإ ىدؤت ال ةمولعم طئارش
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 ١ | . اهلجأل ماشا

 )١( حالملا :ةلئسم :هلامو هلهأ عمرفاس اذإ ةولصلا رصقي هوحنو حالما

 رصقي ًامئاد رفاسي ىذلا ىراكملا اذك و هلام و هلهأ اهيف ةنيفس ىف رفاس اذإ |

 . ( ىرهظملا ) رصقي ال : دمحأ لاق و . صنلا قالطإل « ةثالثلا دنع

 لكلا لهأ نم ةماقإلا ةين : .ةلئسم : ةحيمص لكلا لهأ نم ةماقإلا ةين
 ؛ لصأ ةماقإلا نأل « نوميقم مهنإ حيحصلا و « حصي اال : ليق ةيبخألا لهأو .

 نيب ناك اذإ الإ . ( ۲۱۷ : ۲ ىرهظملا ) ىعرم ىلإ ىعرم نم لاقتنالاب لطبيالف

 و ىناثلا ىعرملاب اوماقأ اذإف « قيرطلا ف | نيرفاسم نوتوكيف رصق ةفا نييعرلا

 1 ىلاعت هللا و .نيميقم اوراص هب ةماقإلا اورن

 ميقمب رفاسملا ىدتقا اذإ : : ةولصلا 2 مقملاب رفاسملا ىدتقا اذإ

 نم ةعكر كردأ نإ 0 وا ب ملا

 ىور . ميقملا فلخ رفاسملا رصقي : هيوهار نب قاحإ لاق و « الف الإ و متأ هتولص
 انك اذإ انإ : انلقف ةكمي سابع نا عم انك » : لاق ةملس نب ىسوم نع دمحا
 هريس ل ا

 . اهوحنو « تارايسلاو « تارايطلاو «روبابلا ريدم مكح هيلع ساقي ( )١
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 هللا ىلص مساقلا ىلأ ةنس كلت : لاق ؟نيتعكر انيلص انعجر اذإو . ًاعبرأ انيلص مكعم
 ٠ وقل و انتاهما و اتعاب ءادق ع 0111: + یری و ام و هيلع

 رضح اا ةولص هتاف نم :ةلثسم :ةمات رفسلا ف رضحلا ةولص رفاسملا ىضقي

 ٠ ىك ًائيشالإ ًافالخ هيف هفرعأال. + رشتملا نا لاق , ةمات اهاضق لا ف اهلا

 رصقب رضحلا ف اهاضقف رفسلا ةولص هتتاف نإ و . رصمي هنأ ىنزملاو نسحلا نع

 حصأ وه و « متي دمحأ دنع و ؛ ىعفاشلا لوق دحأ و . كلام و : ةفينح ىلأ دنع
 رفسلاب صتخيف اهدنع ةصخر رصقلا نأل . ( ۲٠۷ : ۲ ىرهظملا ) ىعفاشلا ىلوق
 ادا وعاشق

 ىلص نإ :ةلئسم :هفلخ نم متأو ندنعكر ىلص نميقملاب رفاسملا ىلص اذإ

 نيصح نب نارمع نع . ًاعاجإ مه”ولص نوميقملا متأو ‹ نيتعكر ىلص نيميقملاب رفاسملا

 هعم تدهشو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم توزغ » : لاق هنع هللا ىضر

 ةكم ىلدأ اي » : لوقي . نيتعكر الإ ىلصن ال ةليل ةرشع نامث ةكمب ماقأف . حفلا |

 هححص و ىذمرتلا هاور « رفس موق انإف ( مكتولص اومتأ : ةياور ىف و) ًاعبرأ اولص

 «ضرألا ىف متبرض اذإ و » : ىلاعت هلوق نإف ةلمحلابو . ( ۲٠۷ : ۲ ىرهظملا )

 : هلوق اذك و ؛ ًاعاجإ رصقلل زوجمب سيل ضرألا ىف برض لك نأل « لمحب
 «ةنسلا ىف (,تايب دق  هردق و رصقلا ةيفيك ىف لمجم « ةولصلا نم اورصقت نأ »

 نإ : لئاقلا لوق عفدناف . نآ رقلا ىلإ بوسنم الذ لكف + نيبملا قحلي نايبلا و

 كلذ ىلع سق و . نآرقلا نم ةتباثب تسيل ةبالا تحت اهومتنيب ىلا لئاسملا كلت
 . نآرقلا نم ةطبنتسملا ماكحألا را

 مكل اوناك نيرفاكلا نإ اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ » : ىلاعت هلوق

 « ًانيبم ًاودع

 نإ .ةيالا رهاظ :جراوخل ًافالخ ًاعامجإ رصقلا زاوحب طرشب سيل فوحلا

 طرشب سيل هنأ ىلع عاجإلا و : جراوحللا تلاق هب و . رصقلا زاوحب طرش فوملا
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 ناك ملس و هيلع هللا ىلص ىلا رافسأ بلاغ نإف ٠ بلاغلا ور مالکلا لب
 ىناللا مكيئابر و » : ىلاعت هلوق ىف اك ٠ طرشلا اذهل مكح الف ء فوحلا ةنظم
 ىف ةولصلا رصق ىلع راثآلا ترتاوت و ةنسلا ترهاظت دق و . « مكروجح ىف

 رمحو « ركب ىأ نعو <« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نمألا ةلاح
 . هللا الإ نوفا ال مهرثكأو اوناك ام نمآ نيتعكر ین اولص مهلك

 « متفخ نإ » : هلوق : ليقو : ًاعاجإ طرش فوحلا ةولص ىف فوحلا
 نم ًاديعب ناك نإ و اذه و . هلبق اع لصفنم فوحللا ةولص نم هدعب اب لصتم
 ًاعاجإ طرش فوحللا ةولص ىف فودللا ذإ . ىنعملا ثيح نم بيرق هنكل مظنلا ثيح

 : ىنعي هدعب ام هيلع لد فوذحم طرشلا ءازج اذه ىلعف ؛ دمب امف ركذي مو
 هو + ةرليسلا ةلاس ىف دا وم ران کروا اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ
 لزن : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىراصنألا بويأ ىلأ نع ىور هنأ ىوغبلا هلاق ام

 .«ةولصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا ىف متبرض اذإ » : ىلاعت هلوق

 فونللا ةولص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس لوح دعب مث . ردقلا اذه
 ىلع نع هوحن ريرج نبا جرخأ و . ةيالا ( اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ » لرتف
 . ( 3١8 : ” ) ىرهظملا ىف اذك : هنع هللا ىضر

 ىلع مس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نع فوحلا ةولص تيور : رجح نبا ظفاحلا لاق

 اهمظعم و لسم حيحص ى اهضعب « درفم ءزج ىف مزح نبا اهركذ ۽ عون رشع ةعبرا

 ىناذك « ةعست نابح نباو < عاونأ ةينامث مك احلا ركذو وای ناس ف

 . ( ۲٣۲٣۳ : ۲ ) ىرهظمللا

 اهلك ٍلس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةيورملا فوحلا ةالص هوجو
 درس دعب هللا همحر صاصخلا لاقو : حيجرتلا ف وه امنإ فالحلا و ى ةرياج
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 لسو هيلع هللا ىلص ىنلانأ ىلع لدت راثالا هذه فالتخاو : هصن ام تاياورلا

 ىنلا هآر ام ىلع اهب تاياورلا دورو بسح اهفالتخا ىلع تاولصلا هذه ىلص دق
 رذحلا ىلإ برقأ وه ام و « وعلا ديك نم تقولا ىف ًاطايتحا لس و هيلع هللا یلص
 مهرذح اوذخأيل و » :هلوق ىن رذخا لخأ نم هب ىلاعت هللا رمأ ام ىلع زرحتلاو
 اهفالتخا ىلع ءاهقفلا ليواقأ عيمج ىف ًاغئاس داتجالا ناك كلذل و . « مهتحلسأو

 لضفألا ىف مالكلا نوكيف ؛ لوصألاو باتكلا رهاظ قفاو ام اندنع ىلوألا نأالإ

 تاريبكت و « ةماقإلا ةينثت فو « ناذألا ىف عيجرتلا ف تاياورلا فالتخاك اهنم

 ى هيلع فنعم ريغف اهنم هجو ىلإ بهذ نف . كلذ وحن و « قيرشتلاو نيديعلا
 )١4:75”(. لوصألاو ةيآلا رهاظ قفاوام اندنع ىلوألا ناكو « هرايتخا

 ةفينح ىلأ لوق ةبآلا رهاظب ةقفاوم لاوقألا هذه دشأ نأ كلذ لبق نيب دقو
 هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا هاور امب ةنسلا ةهج نمو < لوصألاب هديأ مث « دمحمو
 نادعم نب دلاخ و عفان هاور كلذكو : لاق « دؤاد وبأ هاور ( رمع نب هللا دبع )
 قورسم لوق كلذكو : داواد وبأ لاق . ملس و هيلع هللا لص ىبنلا نع رمع نبا ن 8
 نع سنوي ىور كلذك و « اهنع هللا ىضر سابع نبا نع نارهم نب فسوي و
 : (ىنع هللا ىضر رمع نبا لوقو . هلعف هنأ هنع هللا ىضر ىبسوم ىبأ نع نسحلا

 ءاظقلا زوحي هجو ىلع اوضق مهنأ ىلع لدي « ةعكر ءالأوهو ةعكر ءالؤه ىضقف »

 «تملسو ةعكر تضقف ىلوألا تءاج و < ىلوألا ماقم ىلإ ةيناثلا عجرت نأ ىهو
 نع فيصخ ثيدح ى كلذ نيب دق و . تملس و ةعكر تضقف ةيناثلا تءاج مث

 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ( دوعسم نب ) هللا دبع نع ةديبع ىلأ
 ىف ودعلا ناكو ةلبقلا لبقتساف ماق « فوحللا ةالص ميلس ىنب ةرح ىف ىلص ملس و
 اولبقتساو حالسلا فص دحاو فص و ( هعم ) ًادحاو ًافص هعم فصف «ةلبقلا ريغ
 مكر مث < هعم ىذلا فصلا و ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربكف « ودعلا
 ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم اوفص نيذلا فصلا لوح مث «هعم ىذلا فصلا عكرو
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 ء لسو هيلع هللا لص ىنلا عم اوماقف نورخآلا لوحت و « حالسلا اوذخأف

 ىلص ىلا مس مث ء اودجس و دجس و اوعکر و مس و هيلع هللا ىلص ىنلا عكرف
 الف . ةعك ر اوضقف نورخآلا ءاج و « هعم اولص نيذلا بهذف « مس و هيلع هللا

 هللا ىلص ىنلل ناكف « ةعكر اولص و نورحخالا لوحنو « حالسلا اوذخأ اوغرف

 . ( مهسفنأل ةعك ر ةعك ر و مامإلا عم ) ةعك ر ةعك ر موقلل و ناتعكر ملس و هيلع
 وهو <« ىلوألا ةعكرلا ءاضق لبق ةيناثلا ةفئاطلا فارصنا ثيدحلا اذه ىف نيبف

 . :P1) ۲ ) ىهتنا هثيدح ىف (هنع هللا ىضر رمع نبا هلمجأ ام ىنعم

 70000 ر ف

 هذه |ىنع هللا ىضر رع نبا ةياور ىف سيل و : هظفل ام ىراخبلا نع اهنع هللا ىضر

 : لاق مث . لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب الوأ هتولص متي نيتفئاطلا ىأ نأ

 اهاوس زوج ملو ريخألا هجولا اذه فوحللا ةولص هوجو نم ةفينح وبأ راتحخا و

 امنإ فالتخالا نإ : هللا همحر صاصخلا هلاق ام فالح اذه و . ( 9:98١

 ريغ اهنم هجو ىلإ بهذ نمف « زاوحلا مدع و زاوحلا ىف ال لضفألا و ىلوألا ىف وه

 . ءالعإلا ىف طسبلا و . اندنع حلا وه و رم اك « هرايتخا ىف هيلع فنعم

 ةيآلا « ةولصلا مه تمقأف مف تنك اذإ و » : ىلاعت هلوق

 ءانبو : ةلثسم: ًاضيأ لسو هيلع هللا لص هدعب فوحلا ةولص زاوج

 همحر فسوي وبأ لاق صنلا رهاظ هب قطني اك مهيف مسو هبلع هللا لص هنوك ىلع

 نيمامإب ىلصت لب ) هدعب عورشم ريغ لسو هيلع هللا ىلص هب ةصتخم تناك : هللا

 فلخ ةولصك تسيل ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا فلخن ةولصلا فإف < 0

 رثكأف نيمامإ فلخ ةولصلا فالخب ؛ اه ريغ ىن لمحتي ال ام اهيف لمحتيف « ه

 E ا ل

 ىلع ىرج اذه و . رصع لك ىن هباون ةمثألا و « لس و هيلع هللا لص ىنلا دعب
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 3 ا عيمج دوصقملا و ملس و هيلع هللا ىلص ىنال باطعللا ىف نآ رقلا ةداع
 . ( ةيالا « سمشلا كولدل ةولصلا مقأ»و) «هنم ةيرم ىف كات ال» : هلوق ىف
 ةباحصلا نأ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب فودالا ةولص زاوج ىلع ةجحلا و
 . ريكن ريغ نم ملس و هيلع هللا لص هدعب فوحللا ةولص اولص مهنع هللا ىضر

 انب ىلصف لباك ةرمس ناحرلا دبع عم اوزغ مهنأ دؤاد وبأ ىور . ًاعاجإ راصف
 لاق و .نيفص موي اهالص هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىور و . فوحللا ةولص

 اك < ريرهلا ةليل فودلتا ةولص ىلص هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ظفح : ىعفاشلا

 نع هدنسب قيبلا یورو . ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع تاوخ نب حلاص ىور
 داعش نعو ٠ كابيبصأب توا ةولص لص هنأ هنع هللا نقر ىرعشألا نوع ا
 نب نسحلا هعم و ناتس ربطب سوجم بر فولنا ةولص ىلص هنأ صاقو لأ نبا

 قرأ سانا ني وزع يدها نير Sg هلي ربو E هلا يعور لع
 اك 8 لاق مدهز نب ةبلعت قرط نه اسلا و دؤادوبأ كودو . ( مهنع هللا
 ةولص ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلص مكيأ : لاقف صاعلا نب ديعس عم

 ءالوه عم و ةعكر ءالؤه عم ىلصف « انأ : هنع هللا ىضر ةفيذح لاقف ؟ فوحلا
 . ( ١« : 7١9 ىرهظملا ف اذك « ةعكر

 تاياور ثالث كلذ ىن فسوي ىلأ نع هللا همحر صاصملبا ركذ : تلق
 ناك .اذإ ليل ىلأ نبا لوق لثم ىرخألا و « دمحم و ةفينح نأ لوق لثم اهادحإ
 ىنأ ناف. دمحم و ةفينح ىبأ لوق لثف ةلبقلا ريغ ىف ناك اذإ و « ةلبقلا ف ودعلا
 نورك و ريكيف نينفئاط سانلا لعج ةلبقلا نيب و مهنيب ودعلا ناك اذإ : لوقي ليل
 فصلا مرقيو < لوألا فصلا و مامإلا دجس و < هعم ًاعيمجب نوعكر بو عكر و
 لس و هيلع هللا یلص ىنلا دعب ىلصت ال هنأ ةثلاثلاو . خلا ودعلا هوجو ى رخآلا
 . ( ١4" : ۲ ) تاولصلا رئاسك نيمامإب ىلصت امنإو «دحاو مامإب فوخنا ةولص
 ةباخصلا لعف ىلع هعالطا لبق ثلاثلا لوقلاب لاق هللا همحر كسر ابآ نأ قلتو
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 هدتع كيث ايلف + نيكن ريغ نم لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب فوحلا ةولص

 . ةفيذح و « ىسوم ابأ و « تباث نب ديز و « دوعسم نبا و « سابع نبا نأ
 اولص مهنم نيرخآ ف مهنع هللا ىضر ةرمس نب ناحرلا دبع و « صاعلا نب ديعس و
 مهنم دحأ نع ىكحي فالخ ريغ نم ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا دعب فوملنا ةولص

 هللا و . مهفاف . ءالعلا ةماع لوق ىلإ عجرف هفالخ ىعسي ال ًاعاجإ نوكي هلثم و

 . ماع ىلاعت

 ىف فومحللا ةالص زوجي : ةلئسم : رضحلا ىف فوحلا ةالص زوحب

 ىلصيو « نيتعكر ةفئاط لكب ىلصيف « كلال ًافالخ روهمخبا دنع رضحلا

 ىرهظملا ) لعأ ىلاعت هللاو . ةعكر ةيناثلاب و نيتعكر ىلوآلاب برغملا
 هللا للص ىنلا نأ ةركب ىلأو رباج ثيدح ىو : صاصعلبا لاق . ( ۲

 لسو هيلع هلل ىلص ىنا ا زئاجف « نيتعكر ةفئاط لكب ىلص لسو هيلع .

 « نيتعكرلا ىف مس هنإ » : |(ملوق نوكيو « كلذك اهالص نيح اقم
 ىهو ةيدابلا ىف امرقم نوكي فيك : ليق نإف .دهشتلا مياست هب دارملا

 . ها يق ؟ ةنيدملا نم برقلاب ىه ال و « ةماقإلا عضوم تسيل و عاقرلا تاذ

 ثالت رفس وني مل ةسيدملا نم جرح نيح ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نوكي نأ زئاج
 نوكيف ( لقأ وأ )نيموي رفس هيلإ غلبي عضوم لك ىن ىون امإ و ( هنم لقأ لب )
 :لاقف « برغملا ةالص ىف فالتخالا ركذ مث . ةيدابلا ف ناك نإ و اندنع اقم

 ‹ حلاص نب نسحلاو «كلامو ءرفزو « دمحمو < فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاق
 الإ ء ةعكر ةيناثلابو نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلصي : ىعفاشلا و « ىعازوألا و
 . ( 0١# : ۲ ) هركذف « اهتيفيك ى اوفلتخا ىعازوألا و ىعفاشلا و ًاکلام نأ

 .فسوب وبأ و « ةفينح وبأ لاق : ةلئسم :لاتقلا لاح ف ةولصلا حصت ال
 تدسف لتاق نإف « لاتقلا لاح ىن ىلصياال : هللا مهمحر  رفزو ٠ دمحن و

 . دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقي مل اذإ ءامإ ىلصي : ىروثلا و كلام لاق و . هتولص
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 ةر لك لد نبك لانقلا نع مو را ىلع ردقي مل اذإ : حلاص ن م نسحلا لاق و

 ‹ ةنعطلا نعطي و ةبرضلا ةالصلا ف برضي نأب سأب.ال : ىعفاشلا لاق و . ةريبكت

 همحر صاصخملا لاق . هتالص تلطب لوطي المع لمع وأ نعطلا و بزضلا عبات نإف

 ىلص دق مس و هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةولصلا لطبي لاتقلا نأ ىلع ليلدلا و : هللا

 تاولص عبرأ ىف قدنللا موي لصي مل و انمدق ام ىلع عضاوم ىف فوملا ةولص

 انولغش اک ران مهروبق و مهتويب هللا الم » : لاق مث « ليللا نم یوه ناك ىتح
 . ةولصلا نع هلغش لاتقلا نأ ربخأف . بيترتلا ىلع نهاضق مث «ىطسولا ةولصلا نع

 فوحلاا لاح ىف اهكرتي مل امه اهكرت ال لاتقلا لاح ىف ةزئاج ةولصلا تناك ولو

 نأل ؛ قدنحلا لبق فوحللا لاح ىف ةضورفم ةولصلا تناك دق و « لاق ريغ ىف

 نب دمحم ركذ دق و < فوللا ةالص عاقرلا تاذب ىلص مس و هيلع هللا ىلص ىنلا

 لاتق اهيف نكي مل و ) قدنحللا لبق تناك عاقرلا تاذ ةوزغ نأ ىدقاولا و قاحإ

 اهمودق ناك و هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم وبأ اهرضح و ربيخ دعب اهازغ مث

 فاني لاتقلا نأ كلذب تبثف ( هريغ و ىراخبلا ىف اهك ربيخ حتف دنع ةشبحلا نم
 .٠ ( ۳۲۲ : ۲) ىبنا هعم حصت ال ةولصلا نأ و « ةولصلا

 ERE STA : : ىبلقلا ركذلا امهلضفأ نيهجو ىلع رك ذلا
 هقلخ ى ايفو < ةتر دقو هلالجو هللا ةمظع ىف ركفلا وهو « بلقلاب ركذلا

 : نالا کلا نالا قلص ليمج وةك لع و هيلع لئةلدلا نم ةو

 : لاق سابع نبا نع ىور و . سيدقتلا و حيبستلا و ميظعتلاب ناسالاب رك ذلا
 اهفرشأ لوألا ركذلا و . « هلقع ىف ًابولغم الإ رك ذلا كارت ىف دحأ ررذعي مل
 اك ةالصلا ركذلاب داري دقو : لاق . هللا همحر صاصحلا هلاق.. ةلرنم اهالعأو

 رك ذ ةواصلا نأل « مهبونج ىلع و ًادوعق و ًامايق هللا نورك ذي نرذلا » : هلوق ف

 اذهب درب مل هنأ ىلع ليلدلا و. ةضورفم و ةنونسم راك ذأ ًاضيأ اهيف و « ىلاعت هللا

 ميضق اذإف » : ىلاعت هلوّتب ةولصلا نم غارفلا دعب هب رمأ هنأ ةالصلا ركذلا
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 : تلق . ( ۳۲۴۳ : ۲) ىهتلا « مكبونج ىلع و ًادوعق و ًامایق هللا او رک ذاف ةولصلا
 ةولصلا ىف هب ءافتك الا زاوج و رک هلا توك یف سکو

 ركذلاب ءافتك الا زاج ةولصلا تيضق اذإ ! معن « ةلهحملا ةفوصتملا ضعب همعز اك

 ناك اذإ ةولصلا جراخ ىناسللا ركذلا نم فرشأو لضفأ وهو ‹ ىلقلا

 < لاح لك ىف ىلوأ و لضفأ اههنيب عمجلاف الإ و « بلقلا شوشي ناسللاب رك ذإا

 ىف ىلقلا رك ذلاب ءافتكالا زوجي الو . هيلع هللا ةمحر ةمألا مكح ىديس هلاق

 ىف ركفتي هسفن ىف ةحتافلا موماملا أرق ةءارقلاب مامإلا رهج اذإ الإ اعاجإ ةولصلا

 ةفينح ىلأ بهذم وه امش < ر عت « اهينابم و اهيناعم

 أرقي نأ ىدتقملل حيبي ال اضيأ هللا همحر ىعفاشلا نأ ىنظو . دمحأو كلام و

 : هلوق دعب ةتكسلا مامإلا ليطي و هتاتكس ىف ةحتافلا أرقي لب « ًارهج مامإلا أرقينيح

 . ملعأ ىلاعت هللا و «نيلاضلا ال و »

 نينمؤملا ىلع تناك ةولصلا نإ ةولصلا اوميقأف متننأمطا اذاف » : ىلاعت هلوق

 ۲ رقوم اک

 ا او ااغ هة راستا نا توا كارز راف فلكس اذ[ قي

 نإ . فودللا ةلاح ىن زوجي ام ةولصلا ىن ذئنيح زوج ال و « اهطئارش و اهناكرأ
 تاقوألاب ًادودحم ًاضورفم ًابوتكم ىأ ًاتوقوم ًاباتك نينماوملا ىلع تناك ةولصلا
 اح ىف ةولصلا زاوج ىلع ةيآلا ىف ليلد ال و . نكمأ ام اهنع اهجارخإ زوحيال

 هيلع لدتسا و . ا توفي اليك ) ةفياسملاو برحلا

 اك اهركذل ةقياسملا ةلاعح ىف ةزئاج»ةرلضلا تناك ولا هنأل ةيالا هذبب ىواضيبلا

 ىرهظملا ر زاوحللا مدع را ركي مل اذإف ؛ بونا واع اهركذ

 اذإ برحلا لاح ةولصلا حابأ امنإ هللا همحر ىعفاشلا لعل و : تلق . ( ۲ : ۲۲١

 صاصخلا هلاق اك «نيتنعطلا و ةنعطلاو نيتبرضلا و ةبرضلاك « ليلق لمعب براح

 . مهفاف ‹ دابتج الا هيف غوسي امم وهو « رم دقو



 ةلمجم ةيالا : ةلئس» : ةروص الإ رفسلا ىف نتولصلا نيب عمجلا زوجي ال

 ىف ةرهاظ اهنكل و ةنسلاب امنايب درو . تاقوألا نم رحتالا و لوألا نايب ىف

 و رتاوتلاب تبث اذإ الإ تقو ى نيتولصلا نيب عمحلبا زوحي الف < تاقوألا ةياعر

 عمجللا ىف الإ و ٠ ميدقتلا عمج ةفرعب رصعلا و رهظلا نيب عمم لا ىف الإ تبني م

 ىف نيتولصلا نيب عمحملا امأ و . جاجحل ريخأتلا عمج ةفلد زمب ءاشعلا و برغملا نيب

 ةروص عملا قيرطب الإ هب لمعي الف « داحآلا ربخب الإ تبثي ملف ضرملل وأ رفسلا
 ىف حيرصتلا هب درو امك اهتقو لوأ ىف ىرخألا و اهتقو رخآ ىف ةولص ىلصي نأب
 تناك ةولصلا نإ » : ىلاعت هلوق نأل ؛ نئسلا ءالعإ ىن اهان ركذ ىلا راثالا ضعب

 « ةدح لع اتق و ةولص لكل تقولا نوك ىضتقي « ًاتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع
 ىح ةولص رخئوي نأ طيرفتلا امثإ » : مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اذل و

 . « ىرخآلا تقو لخدت

 تقو نأ ىلع اوعمجأ : ةلئسم : ةولصلا تاقوأ نم هيلع عمجأ ام نايب

 هركي هنأ الإ سمشلا بورغ ىلإ رصعلا و « رصعلا تق و ىلإ لاوزلا دعب رهظلا
 ىلإ سمشلا بورغ دعب برغملا تقو و « سمشلا رارفصإ دعب عاجإلاب ًامرحن
 راتخلا نكل ؛ رجفلا عولط ىلإ قفشلا بورغ دعب ءاشعلا و « « ىفشلا ةبيغ

 ضرتعملا حبصلا عولط دعب رجفلا و « ليللا فصن دعب ءاشعلا رخئي ال نأ عاجإلاب
 . ( ۲۲١ : ؟ ) ىرهظملا ف اذك « سمشلا عولط ىلإ

 ءرهظلا تق و رخآ ىف اوفلتخا : ةلئسم : رهظلا تقو رخآ ىف اوفلتخا

 لاوزلا “ىف ىوس هلثم یش لك لظ غولب ىلإ رهظلا تقو نأ ىلع روهمجلاف
 ىف رذ ىلأ ثيدحب ةفينح وبأ جتحا و .نيلثملا ىلإ رهظلا رخآ : ةفينح وبأ لاق و
 ؛ دربأ دربأ : لاق و رهظلاب دربي نأ نذاوملا رمأ ماس و هيلع هللا للص هنأ » حيحصلا

 .« ماهج حيف نم رحلا ةدش نإ : لاق و « لولتلا ئفلا ىواس ىح رظتنا و رظتناو

 ؛ ًاعطق لثملا ىلع ةبصتنملا ءايشألا ءيف داز ةحطبنم ىه و لولتلا ؛ىفلا ىواس اذإ و
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 ىلص » : هنع هللا ىضر ةريره وبأ لاقو . لثملا دعب رهظلا تقو ءاقب ىلع لدف
 .اطارملا ىف كلام هاور « كيلثم كلظ ناك اذإ رصعلاو « كلثم كلظ ناك اذإ رهظلا

 تقو رخآ نأ ىلع اوقفتا و . ًاضيأ لثملا دعب رهظلا تقو ءاقب ىلع لدي وهو
 . نيلثملا ىلإ هءاقب تبث لثملا دعب تقولا ءاقب تبث الف ؛ نالثملا امإ و لثملا امإ رهظلا
 E لاق ثيح ىرهظملا ىلع ىنخ امم ذه و
 ةفينح ابأ فلاخ اذلو « هلثم ىش لك لظ ريصم دعب قبي هنأ فيعض الو حيمص
 ةلالدب رجح نبا ظفاحلا فرتعا دق و . ( ۲۲۷ : ”) روهمجلا اقفاو و هابحاص
 هنكلو « للملا دعب رهظلا تقو ءاقب ىلع لولتلا ' ىفلا ىواس ىتح رذ ىلأ ثيدح

 ‹ بهذملل ةيشمت ىرت اك وهو . رفسلا ىف نيتولصلا نيب عمجلا ةدارإ ىلع هلمح

 1 وج عجبا نع رشا SE اذه ىف مس و هيلع هللا ىلص هلوق نإف

 نذئوملل لاقل نيتولصلا نيب , عمجلا دارأ دق ناكولو « دار إلا الإ درب مل هنأ یل اع لدي

 . عجاريلف « ءالعإلا ىف طسبلا و . عمجلا دير انإ

 روهمحلا دنع ةرمحلا قفشلا : ةلئسم : ةفينح يهأ دنع ضايبلا قفشلا

 دعب ىلا ضايبلا هنأ هبهذم نم روهشملا و « هللا همحر ةفينح ىنأ نع ةياور وهو
 تقو لخدي الو برغملا تقو لوزي الو « اهنيب كرتشم .iY ةرمحلا
 زوج و تقولا لبق ةولصلا زوجي ال هنإف « كلذ طوحألا نألو « كشلاب ءاشعلا

 باغ اذإف « ةرمحلا قفشلا » : لس و هيلع هللا ىلص هلوقب روهمجلا جتحا .هدعب

 نب قيتع ثيدح نم كلام بئارغ ف ركاسع نبا هاور « ةولصلا تبجو قفشلا
 ركاسع نبا هاور و . ًاعوفرم |هنع هللا ىضر رمت نبا نع عفان نع كلام نع بوقعي
 ىييبلا حعص و . ًادانسإ لثمأ قيتع ثيدح : لاقو كلام نع ةفاذح ىلأ ثيدح نم

 الاثم هلعج و ةفاذح ىلأ ثيدح لخدملا ىف مكاحلا ركذ و . ( رمع نبا ىلع ) هفقو

 ثيدح نم هحيحص ىف ةميزخ نبا هاور و . تافوقوملا نم ( ١ ) نوجرخلا هعفر الل

 )١( نوحورجملا حيحصلا لہلو 3 لصألا ىف اذكه .
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 :ةميزخ نبا لاق . « قفشلا ةرمح بهذي نأ ىلإ برغملا تقو» هعفرو مهنع
 اهب: درفت نکل ‹ تاياورلا عيمج نع تنغأ ظفللا اذهب ةياورلا هذه تح نإ

 ,و قفشلا ةرمح » ناكم « قفشلا روث» : ةبعش باحصأ لاق امنإ و ؛ ديزي نب دمحم

 نم 'ىشب هدرفت نکل و : تلق ) . قودص ديز_ نب دمحم : رجح نبا ظفاحلا لاق

 ىلعو « رمت نع ثيدحلا اذه ىور :قييبلا لاقو . ( ةجح نوكيال تاقثلا نيب

 ىضر ؛ ةريره ىنأ و « سوأ نب دادش و « تماصلا نب ةدابع و < سابع ناو
 بجعتأ : تلق . ( ۲۲۸ : ۲ ) ىرهظملا ىف اذك «یش هيف حصيال و مهنع هلل

 ةميزخ نا ثيدح و « ءالعإلا ىف هتركذ امك “یش هيف حصي.ال : قيببلا لوق نم

 ظفلب ةميزح نباثيدحو . ًاعوفرم “یش هيف عصيال هدارم نأ ىلرهظ مث «هل ةلعال
 روث » :مهلك اولاق «ةيعش باعصأ نيب نم ديز نب دمحم هب درفت « قفشلا ةرمح »

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ًاعوفرم ةرمح فشلا نوك تبثي ملف « قفشلا

 « هّللا كارأ اب سانلا نيب مكحتل » : ىلاعت هلوق

 :ىنلا نأ ىلع ليلد هيف : ملسو هيلع هللا ىلص هقح ىف داهنجالا زاوج ليلد

 اهنكل ( للعلا ىنعمب ةيؤرلا نوكل ) نونظملاب لمعي نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص ىبنال لصح اذإ هنأل « ملس و هيلع هللا لص ىنلا نع داهتجالا ىي ال

 هدنع نيقيب هدنعا رهظ أطخلا ىلع هعلطي ملو هناحبس هللا هررقو داهتجالاب نظ مسو

 الجر نأ هنع هللا ىضر رانيد نب ورم نع ىور ام هدیوی و . دهتجملا فالخب ؛ قحلا
 ىلص ىبنلل اذه امنإ « هم » : لاق « هللا كارأ امب مكحا : هنع هللا ىضر رمعل لاق

 اذإ دمنجلا نإ : لاقي و « ًاماع مكحلا نوكي نأ زاج و . « ةصاخ مس و هيلع هللا

 لئالدب بجاو هب لمعلاف سايقلاو داحالا ربخ نم ىنظ ليلدب مكحلا هدنع رهظ
 نونظملا مكحو «هفلاخي حجار ليلد رهظي ملام عاجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ةيعطق

 هنكل رمألا سفن ىف هنأ هدنع مولعم 'ريغ ناك نإ و هدهج لذب دعب دهتجلا دنع
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 ےک

 : هللا همحر ( ىديرتاملا ) روصنم وبأ خيشلا لاق . لمعلا بجاو هنأ هدنع مولعم
 زاوج ىلع ليلد هيف و : لاق « ةلرتملا لوصألا ىف رظنلاب هللا كمهلأ امب ةبآلا ىنعم

 . ( ۲٣١٣ : ۲ ) ىرهظملا ف اذك . لس و هيلع هللا ىلص هقح ى دابتجالا

 « سانلانبب حالصإ وأ  هلوق ىلإ  مهاوحجم نم ريثك ىف ربخ ال » :ىلاعت هلوق

 حالصإلا لجأل حابب دق : ةلئم : سانلا نيب حالصإلل بذكلا زوجب

 .هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «بذکلاک هريغ ىف فورعمب سيل ام سانلا نيب
 هيلع قفنم « ًاريخ یم وأ ًاريخ لاقف سانلا نيب حلصأ نم باذكلاب سيل » : لسو
 : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر ديزي تنب ءامسأ نعو
 ىف بذكلا و « اهيضريل هتأزما لجرلا بذك : ثالث ف الإ بذكلا لحم ال »

 ىرهظملا ر ىذمرتلا و دمحأ هاور . « سانلا نيب حلصيل بذكلا و « برحلا
 رهاظلاف « ثالثلا هذه ىف حيرصلا بذكلا زاوج ىف اوفلتخا و . ( ۲۳۰ : ۲
 ىلاعت هللا و « بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا ىن نإف ىروي نأ ىلوألا و « مومعلا

 . ملعا

 «نيسمؤملا ليبس ريغ عبتيو » :ىلاعت هلوق
 ةئيابم ىلإ نينموملا ليبس ريغ عابتا نرق :ةلئسم : عامجإلا ةيجح ليلد

 هقاحلإل , ةمألا عاجإ ةعص ىلع لدف « ديعولا نم هل ركذ اهف ( هتقاشم و ) لوسرلا
 . لمع وأ داقتعا نم نوعمجأ هيلع مهام ريغ ىأ مهليبس ريغ عبت نمي ديعرلا
 ىبامصأ » : مألسلا هيلع هلوقل « ضعبلا قفاو اذإ ضعبلا ةفلاخمب سأب الو
 هذه و : لاق مث . ( ۲۳۹ : ۲ ) ىرهظملا ىن اذك «متيدتها متيدتقا مهيأبف موجنلاك
 ىعف ثلا مامإلا اهنم كلذ طبنتسا نم لوأ و ) عاجإلا ةفلاخم ةمرح ىلع ليلد بالا
 ىناثلا ءزحلا ىف هتدجو مث < هعضوم آلا رصحأ الو یظفح ى وه امك هللا همحر
 كسلا ىرب هللا همحر ىعفاشلا نأ بذهملا حرش نع ةيف تركذ دق نكسلا ءابنإ نا
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 هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نم و » : ىلاعت هلوق اهنم : تابآب عاحإلا
 تارم ثالث نارملا أرق هنإ : لاقي و . ةبالا «نينمؤملا ليبس ريغ عبتي و ىدهل

 هم بلط نيح ديشرلل اهركذف ؛ اهب جتحا نم لوأ هنأ و « ةبآلا هذه دجو ىتح

 . ( 5١5 : ۲ نكسلا ءاهنإ و 45 : ١ بذهملا حرش ) عاجإلا ىلع نآ رقلا نم هجح

 نينماوملا ليبس ريغ عابتا و ( لوسرلا ةقاشم) ةقاشملا ىلع ديعولا بتر ىلاعت هنأل

 نوكل الو ؛ رخخآلا ركذ اغل الإ و . رخآلا نود هل ًاببس اهدحأ نوكل ءجوال .

 صوصنلاب اهدا رفناب ةمرحم ( لوسرلا ةقاشم ىأ ) ةقاشملا رأل ٠ ًاسس اء ..

 مهليبس ريغ عابتا نأ تبثف ؛ دبع: ببس م دحاو لك نأ رهظف ؛ ةيعطفلا
 نبا و رمت نبا نع ىذم رثلا و ىبيبلا ىور . بجاو مهليبس عابتا نأ تبثف « مرح

 هللا عمجي ال ١ : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : الاق |هنع هللا ىضر سابع

 هللا و « رانلا ىف ذش ذش نم و « ةعامملا ىلع هللا دي و « ًادبأ ةلالضلا ىلع ةمألا هده

 : لوقي زيرزعلا دبع نب رمع ناك :لاق كلام نع هتيشاح ىف و . ( ۲۳۷ : ؟) ملعأ

 قيدصت اهب ذخألا انس هدعب نم رمألا ةالو و لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس ١

 ال و اه ريغت دحأل سيل . هللا نيد ىلع ةوق و « هتعاطل لاهكتساو « هللا باتكب

 روصنم اهب رصنتسا نم و « دتهم اهب ىدتقا نم . اهفلاخ اف رظنلا ال و « اهليدبت

 تءاس و « منهج هالصأ و ىلوت ام هللا هالو نينمؤملا ليبس ريغ عبتب و اهفلاخي نم و
 ص

 . ( ىهتنا - اريصم

 « ءاشي نمل كلذ نود ام رفغي و هب كزشي نأ رفغي ال هللا نإ » : ىلاعت هلوق

 لهأل ليلد هيف : ةريبكلا بكترم مهريفكت ىف ةلزتملاو جراوحلا ىلع درلا
 اهرفغي « ةيشملا تحت ةلخاد اهلك ىصاعملا نم كرشلا ىوس ام نأ ةعايللا و ةنسلا
 بكترم نأب اولاق ثيح ةلرتعملا و جراوخت ًافالخ < ءاشي نم اهل بذعي و ءاشي س
 ىدايع ايو : لدوقي ىلاعت هللا و « آدبأ ةنلبا لخدي ال « رانلا ىف دلحم ة ريبكلا
 هنإ اج يرل ري هللا نإ هللا ةبحو نم او أل مهنا نع وعرتمأ نفل
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 . مهفاف كرشلا ربع اهم يسب مل و « محرلا رومغلا وه

 « ماعنألا ناذآ نكتبيلف مه-رمآلو » : ىلاعت هلوق

 ةراشإ هيف ٠ ىرهطملا لاق :ةوقلاب وأ لعفلاب الماك قلخ ام صيقنت روج ال
 دوقلاب وأ لعفلاب الماك هللا قلح ام لك صيقنت و هللا لحأ ام لك مرحت ىلإ

 « هللا قلخ نرغيلف مم رمال و » : ىلاعت هلوق

 ىباحلا نيع وف هيف حردنبو . ةفص وأ ةروص ههجو نع ىأ : ىرهظملا لاق

 ةدابع و ‹« قحسلا و « ةطاوللا و « ةلثملا و « ريشولا و « ميشولا و « ديبعلا ءاصخخ و

 ىوفلا ٠ حراوحلا لاعتسا و . امل تعضو ام اهنأل « ةراجحلا و رمقلا و سمشلا
 ةررره ىلأ نع . مالسإلا ىه ىلا هللا ةرطف رييعت و . الاك سفنلا ىلع دوعي ال اف

 دلوي دولوم نم ام » : مس و هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق لاق هع هللا ىضر

 « ءاعمج ةميهب ةميهلا جتنت امك « هناسجمب و هنارصني و هنادوبي هاوبأف « ةرطفلا ىلع

 قللت ليدبت ال امملع هللا رطف ىلا هللا ةرطف : لوقي مث ؟ ءاعدج نم اهيف نوسح له
 .( ۲۳۹ : 5 ) هيلع قفتم « هللا

 هب سأب الف مئاهبلا ءاصحخ امأ و : ةيشاحلا ى لاق و :مئاهبلا ءاصخم سأب ال

 نيحلمأ نيشبكب ىحض ماس و هيلع هللا ىلص هنأل ) ةيادهلا ىف اذك « ةفينح ىلأ دنع

 هللا ىلص يبنلا نأ » سابع نبا نع رازربلا هاور ام امأو . (نيتوجوم نين رفأ

 «ًاديدش ابن مالا ءاصحإ نعو . جورلا رص نع ىهن لسو هيلع
 هح و « فبعص وهو عسفان نب هللا دع هدنس ف : ليلا ف لاف

 هسع ىوهملا نأب هلوأو <« هع هللا ىضر رمع نبا ىلع ًافوقوم ىواحطلا

 الف علا .اصحب آو < رك لك ىصخم نأب لسنلل عطاقلا ءاصحإلا رم

 نعو . هل الغب ىصحأ ةورع نأ هدد رك دف « فلسلا نع ءاصخأب' ىود م

 ادإ لحفلاا ءاصخإب سأب ال » : لاه هنأ ءاطع نع و . هل المج ىصحأ هنأ سراط
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 . ( ۳۸۷ : ۱١ ) ءالعإلا ىف اذك « هتضاضع یشحخ

  هلوق ىلإ  ًاضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاح ةأرما نإو » : ىلاعت هلوق

 هريخ حلصلاو
 دافتسي :ةلئسم: احلصي نأ امملع حانج ال ةأرملا زوشن لجرلا فاخول

 ف اهبلع حانج ال ةأآرملا زوشت لجرلا فاخ ول هنأ ةلالدلاب ةيالا هذه نم

 . ًاضيأ حالصإلا

 ىف ةدراو تناك نإ و ةيآلا هذه و : ةلئسم : اهماكحأو حلصلا ماسقأ

 ماع ظفللا نكل « حاكنلا قوقحل اههنيب ةعقاولا ةموصحللا عفدل نيجوزلا نيب ةحلاصملا

 حلص : برضأ ةثالث ىلع كلذ و . حيح ىرعد دعب عقاو حلص لك لمتشي

 ةمنألا دنع زئاج كلذ لك و . راكنإ عم حلص و « توكس عم حلص « رارقإ عم
 :راكنإ عم حلصلا زوجي ال : هللا همحر ىعفاشلا لاقو . ةيآلا هذه قالطإل < ةئالثلا

 ًاحلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلص لك » : مس و هيلع هللا ىلص هلوقل « توكس و
 مرح ًاطرش الإ مهطورش ىلع نوملسملاو : الالح مرح وأ ًامارح. لحأ

 هجو . هدج نع هيبأ نع فوع نب هللا دبع نب ريثك نع مكاحلا هاور « الالح

 نأل و ءرمألا بلقنيف ذخالا ىلع ًامارح مفادلل الالح ناك لدبلا نأ لالدتسالا

 اذه : ةثالثلا ةمثألا لاق . ةوشر اذه و ةموصحللا عطقل لاملا عفدي هيلع ىعدملا

 ازئاج حلص لك » : مس و هيلع هللا ىلص هلوق قالطإل « انيلع ال انل ةجح ثيدحلا

 و رمحللاك « هنيعب ًامارح لع ملم را 1 رمد هيلا لمار عر

 لجرلا نأ ىرت الأ . اهترض أطيال نأ ىلع هتأرما حلاصي نأ اکو « ريالا

 زاج اہ رضل اهمسق كرتتو اهقلطي ال نأ ىلع هحلاصت ةأرملاو هتأ رما قلطي نأ دارأ اذإ

 ًاحالح راص مث « ًامارح ناك مسقلا ف ءاسنلا ضعب حيجرت نأ عم « ًاعاجإ

 ىضقيف ؛ حيحص ىوعد دعب حلص راكنإلا و توكسلا دعب حلصلا و . اهئاضر دعب
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 ىعاملا و ؛ عورشم اذه و « همعز ىف هقح نع ًاضوع ذخأب ىعدملا نأل ؛ هزاومي
 .سفنألل ةياقو لاملا ذإ «ًاضيأ عورشم اذهو « هسفن نع ةموصحللا عفدل عفدي هيلع

 زئاج ملظلا عفدل ةوشرلا عفدو :زئاج ملظلا عفدل ةوشرلا عفد
 .( 59 : ۲ ىرهظملا)

 ٠ةلئسم : زاج هقح ضعب ىلع حلاصف هقح تابثإ نع ىعدملا زجع اذإ

 حلاصف « هقح تابثإ نع ىعدملا زجعف ٠ هل رقي مل و ىعدملل ًاقح هيلع نأ مع نم
 ؛ قولا مضه هنأل ؛ ًاعاجإ ىلاعت هللا دنع كلذ هيلع ىعدملل لحي ال هقح ضعب ىلع
 همحر ىعفاشلا هعنم و « ةثالثلا دنع زئاج حاصلاف هيلع ىعدا و كلذ ملعب مل اذإ امأ و
 ۰ . ( ۲٠٣ : ۲ ىرهظملا ) هللا

 اهيف ربتعا رارقإ نع حلصلا عقو نإف : ةلئسم : رارقإ نع حلصلا ماكحأ
 « بيعلاب دري و « ةعفشلا هيف ىرجيف لامب لام نع عقو نإ : تاعايبلا ى ربتعي ام

 ‹ هنع حلاصملا ةلاهج ال لدبلا ةلاهج هدسفي و ٠ طرشلا و ةيورلا رايخ هيف تبثي و
 نإو . لدبلا ميلست ىلع ةردقلا طرتشي و « ةعزانملا ىلإ ىضفت الف طقسي هنأل

 توم حلصلا لطبي و « اهيف فيقوتلا طرتشيف ةراجإلاب ربتعي معفانمب لام نع عقو
 . ( 76 : ۲ ىرهظملا ر ةدملا ىف اهدحأ

 توكسلا نع حلصلا و : ةلئسم : توكس و راكنإ نع حلصلا مكح
 ؛ ةضواعملا ىعمب ىعدملا قح ىف و ‹ نيعلا ءادتفال هيلع ىعدملا قح ىن راكنإلا و

 راد ىلع حلاص اذإ ام فالح ةعفشلا هيف بجيال راد نع حلاص نإف
 1 ( ۲٠٣٣۳ : ؟ىرهظملا )

 ىلع حلاصف ًاراد ىعدا ولو : ةلئسم : هقح ضعب ىلع حلصلا مكح
 الإ ؛ قابلا ىف هاوعد ىلع وه و هقح نيع هضبقام نأل « حلصلا حصي مل اهنم ةعطق

 قابلا ىوع> نع ةءاربلا ركذ هب قحلي وأ « حلصلا لدب ىف اهرد ديز. نأ
 . ( "ه7 : ۲ ىرهظملا)



 ١ - ج ا نآرقلا ماكحأ

 نع حلصلا حصي و : ةلئثسم : أطخلا و دمعلا ةبانج نع حلصت حصن

 نم هل ىبع نه » : ىلاعت هللا لاق دق و قوقحلا نم قح هنأل «أطخلا و د هلأ ءا

 « لجرلا نم حاكنلا ىوعد نع و « ناسحإب هيلإ ءادأ و فورعملا عابتاف یش هبخأ .٠ لإ : 5 ل ع ا i هم ١

 قاتعإلا ةلرئمي ناكف قرلا ىوعد نع و ؛ علخللا ةلارنمب اهبناح نم لاملا عفد ناكف

 . ( ٠٠٣۳ : ۲ ىرهظملا ) لام ىلع

 لمحي نيد نع حلصلا عقو اذإ :ةلئسم : ند نع حلصلا عقو اذإ ام مكح

 ىلع لاح دايج فلآ نع حلاص نم : هيقاب طقسأ و هقح ضعب ىوتسا هنأ ىلع

 لجأ و ٠ ًافصوو ًاردق هقح ضعب طقسأ هنأل زاج لحوم هوب : ئام سمخ

 .اوبر وهو فصو ةدايزو ةئام سمح ةضواعم راصف « ًافصو دئاز ىه٠و

 هنأل « قارتفالا لبق ريئاندلا ضبق طرتشي ريئاندلاب مهاردلا نع حلاص ولو
 . (154:17 ىرهظملا ) ملعأ ىلاعت هللا و . فرص

 « احر ًاروفغ  هلوق ىلإ  ءاسنلا نيب اولدعت نأ وعيطتست ںلو » : ىلاعت هلوق

 ةئسلا و ةيالا هذه ىضتقمب : ةلئسم : تاحورأأ نيب مسفلا وجو باب

 ىصع مسقلا ىف نهنيب ةيوستلا كرت نإو . مسقلا ى هئاسن نيب ةيوستلا جوزلا ىلع بجي

 « عاملا نود ةتوتيبلا ف طرش ةيوسنلاو . ةمولظملل هئاضق هيلع و ىلاعت هللا

 ةمأ و ةرح هحاكن ىف تناك ول و . هعسو ,.' ءالذ سيل و طاشنلا ىلع رودي هنأل

 ىضق : ماه نبا لاق, كلا فوتو فلو د كلا همألل و مسن ىم ناثلثلا هرحللف

 . دمحأ جتحا هنع هللا ىضر ىلع نع ءاصقلاب و . |هنع هللا ىصر ىلع و ركبوبأ هن

 ناتق امنأل . “شب سيل ليل ىبأ نباب و رمع نب لاهملاب هايإ مزح نبا فيعضت و
 . ( ٠١١ : ۲ ىرهظملا ) ناظفاح

 ىلع ةديدج جوزت اذإو : ةلئسم :ةمبدق ىلع ةديدج جوز اذإ ام مكح



 ٣ - جا - "هال د نآ رّملا ماكحا

 قالطإل < هللا همحر ةفينح ىنأ دنع ءاوس مسقلا ىف ةديدخلاو ةعيدقلاف تاعدق

 مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ) روكذملا ثيدحلا
 ىذحخ''وت الف « كلمأ اف ىمسق اذه مهللأ ١» : لوقي و لدعنف هئاسن نس مسي ناك

 هجرخأ و . ىرادلا و « ةعيرألا نئسلا باحصأ هاور « ةبحلا ىنعب كلمأالو كلمت اف

 . ( ةريره ىلأ ثيدح نم هحححص ٠ مكاخلاو < ناس نا ورع را و + ويح
 , اركب تناك نإ ىلاوتلا ىلع لايل عبس ةديدحلا دنع تيبي ةئالثلا ةمنألا دنعو

 ثىدخ .٠ لكلا نيب كلذ دعب ىوسيل مث « لايل ثالثف ًابيث تناك نإو
 ًاعبس اهدنع ماقأ بيلا ىلع ركبلا جوزت اذإ ةنسلا نم » : لاق سنأ نع ةبالق يأ
 ىرهطملا ) هيلع قفتم « مسق مث ًاثالث اهدنع ماقأ بيثلا جوزت ادإو < مسق مث

 مسقب نأ لمتحيف « متاق ام ىلع « مسق مث » : هلوق ىف ةلالد ال : انلق .( ۲ : ١
 ةديدجلل مسقب ٠ ا ك اذان كرا ةرملا ىف ًاثالث ًاثالث وأ ًاعبس ًاعبس نمل
 طسبلاو . ملعأ ىلاعت هللاو . ثالث ًاثالث وأ «نيموي نيموي وأ « ًاموب موي ةميدقلاو

 ءالعإل' ف

 هللا همحر ةفينحىنأ دنعف رفسلا دارأ اذإو :ةلئسم : رفسلا ف مسقلا بجمال

 0 ل لا ا ل

 جتحا . نييهذملاك ناتياور كلام نع و . ةعرقلاب / ‹ نبئاضر الإ نهادحإب

 اذإ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك » : تلاق ةشن ةشئاع ثيدحب دمحأ و ىعفاشلا

 ىرهظملا ) هيلع قفتم « اهب جرخ اهمهس جرخ نبتيآف « هئاسأ نيب عرقأ ًارفس دارأ
 ريغ ًاقمح تشت ال ةعرقلا و < بوجولا ىلع لدي ال لعفلا : انلق ,.( ؟هك 1: ۲

 ملس و هبلع هللا ی هللا لوسر نم اذه ناک امنإ و ؟ أتبان ًاقح لطبت ال و تباث

 . ةدحاوب رفاسي نأ هل اذكف ؟ ًاعاجإ نرسم ةدحاو
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 , ةريغلاو ءاذيإلا بجوتسيال" نهلك نهكرت نأ هيلع دربو : ىرهظملا لاق

 رثآ اذإ اذه : انلق . ( 191 : ۲) ىهتنا - نهرئاس ىلع نهادحإ راثيإ فال
 رثآو رفس ىف ةنيعم ريغ نهادحإ رثآ اذإ امأو ؛ رفس لك ىف ةنيعم نهادحإ
 ةدحاو لك تناك اذإ اذه و «ءاذيإلا بجوي الف رخآ رفس قف كلذك ىرخألا
 نم روصقلاف ةدحاو الإ كلذل حلصن مل اذإو «رفسلا ىن ةبحاصملل حلصت نبنم

 هنود و « ًاتباث ًاقح لطبت ةعرقلا نأ تبث اذإ كلذ لك و « جوزلا نم ال نيبناج

 . تاوصلاب لعأ ىلاعت هللاو . داتقلا طر“

 تيضر نإ : ةلئسم : هيف عوجرلا اهو زاج اهمسق كرنب تيضر نإ
 نأ » اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ثيدحل . زاح اهتبحاصل اهمسق كرتب نهادجإ

 لوسر ناكف ؛ ةشئاعل ىمسق تلعج دق « هللا لوسر اي : تلاق تربك امل ةدوس

 . هيلع قفتم « ةدوس موي و اهموي نيموي ةشئاعل مسقي ماس و هيلع هللا ىلص هللا
 . طقسي الف دعب بحي مل ًاقح تطقسأ اهنأل « كلذ ىف عجرت نأ اهو

 لاق : مايأ ةعبرأ نم موي اهو ةدحاو تناك اذإ اهدنع نوكلا بحب

 بوجو ىلع و « ةعاج هتحت ناك اذإ مسقلا بوجو ىلع ةلاد ةيالا هذهف : صاصحلا
 نم ًاموي اهل نأب راوس نب بعك ىضق و . ةدحاو الإ هدنع نكت مل اذإ اهدنع نوكلا

 هالو و هنع هللا ىضر رمع هنسحتساف « هنع هللا ىضر رمع ةرضحب مايأ ةعبرأ

 .( "45" : ۲ ) ةرصبلا ءاضق

 زوحنالو : ةلئسم ٠ نهئاضرب الإ ضرملا لجأل مسقلا كرت زوج ال
 لوسر نأ » اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحل « نهئاضرب الإ ضرملا لجأل مسقلا كرت
 ديرب ؟ ًادغ انأ نيأ هيف تام ىذلا هضرم ىف لئسي ناك ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 ةشئاع تيب ىف ناکف ؛ ءاش ثمح نوكي هجباوزأ هل نذأف « اهنع هللا ىضر ةشئاع موب
 : تلق . ( 7٠١ 7 : ۲ ىرهظملا ) ىراخبلا هاور « تام ىتح اهنع ىلاعت هللا ىضر
 « تح لا نود بابحتسالا قيرطب ماس و هيلع هللا یلص هللا لوسر نم كلذ ناک
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 ا ااا ال
 نهادحإ تناك اذإ اهسال مسقلا بوجو طاقسإ ىف رفسلا نم ىلوأ ضرملاف الإ و

 هنكل موقلا بتك ىف احرص هرأ مل اذهو . ىرخألا هيدأوت ال ام ةمدخللا قح ىداوت
 . ًارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعلو « دعاوقلا دةم

 :« نيرخآب تأي و سانلا اأ مكبهذي أشي نإ » : ىلاعت هلوق

 ةريره ىلأ ثيدح نم متاح ىبأ نباو ريرج نباو روصنم نب ديعس جرخأ

 رهظ ىلع هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض ةيآلا هذه تلزن امل هنأ »

 ةريره ىلأ نع نيحيحصلا ى و . « اذه موق مهنإ : لاق و ( ىسرافلا ) ناملس

 ايلف < ةعمجلا ةروس تلزن ذإ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع ًاسولج انك : لاق

 عضو ؟ هللا لوسر اي ءالؤه نم : ليق « مهب اوقحلي امل مهنم نيرخآو » تلزن

 ايرثلا دنع نيدلا ناك ول : لاق مث ناملس ىلع هدي لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « سرفلا نم لاجر هلوانتل ١ : ىذمرتلا ظفل و « ءالؤه نم لاجر هلانل

 لاق : ىحبانصلا فسوي :نب دمحم خيشلا لاق : هباحصأ و ةفينح يلأ ةبقنم

 ةفينح وبأ ثيدحلا اذهب دارملا نإ : هللا همحر ىطويسلا نيدلا لالج ىنعي خسيشلا

 غلبم ال و هغلبم ملعلا ىف سراف ءانبأ نم غلبي مل هنأل « هللا مهمحر هباعصأ و

 ةيشاحلا عم ىرهظملا ىف اذك « مهنم ةفينح ىنأ مامإلا دج ناك هنأ و : هباحصأ

 .( "ه8: 5١

 هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نذلا اأ اي » :ىلاعت هلوق

 ةيآلا « مكسفنأ ىلعولو

 لدعلا مك احلا ىلع بجي :ةلئسم :موصحلا نيب لدعلا مكاحلا ىلع بجي

 : لاق ةيالا ريسفت ىف سابع نبا نع نايبظ ىلأ نع سوباق ىور ؛موصخلا نيب

 .«رخآلا نع هضارعإوامهدحأ ىلإ يضاقلا ل نوكيف ىضاقلا ىلإ ناسلجب نالجرلا وه»

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةملس مأ نع راسي نب ءاطع نع هدنسب صاصحلا ىورو
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  1 lsرخآلا ىلع عفر. مل ام نيمصحللا دحأ ىلع هتوص عفرب الو « .

 هلوق : هللا همحر صاصحب | لاق : مولظملل ملاظلا ىلع ةداهشلا ةماقإ بج
 كلذ و « لدعلا و قحلاب مايقلاب رمألا دافأ دق « طسقلاب نيماوق اونوك » : لاع
 مولظملا فاصنإ و « مهل همزاي اف هسفن نم سانلا فاصنإ دحأ لك ىلع و
 دكأ مث . طسقلاب مايقلا نم كلذ عيمج نأل ؛ هملظ نم ىملاظلا عنمو ع هملاظ نم

 نم طسقلا ىلإ لوصولا ناك اذإ  ملعأ هللا و - ىنعي « هلل ءادهش » : هلوقب كلذ

 مولظملل قحلا نم عناملا ملاظلا ىلع ةداهشلا ةماقإب رمألا كلذ نمضتف ةداهشلا قيرط

 . هيلإ هلاصيإ و هنم هقح جارختسال قحلا بحاص

 «نيبرقألاو نيدلاولا وأ » :ىلاعت هلوق : هللا ةيصعم ىف نوبألا ةعاط زوج ال

 اهعيطي نأ هل زوج ال و « زوجي و لحي امف نيدلاولا ةعاط هيلع بحت امنإ هنأ ىلع لدي
 . كلذل اهتهارك عم اهيلع ةداهشلا ةماقإب هرمأ ىلاعت هنأل « هللا ةيصعم ىف

 وأ ولت نإ و » : ىلاعت هلوقو : موصخلا نيب ةيوستلا هيف بحب ام ركذ
 نوكي نأ لمتحي و « ىضاقلا ىف هنأ سابع نبا نع ىور ام لمتح « اوضرعت
 اهب هلطمب و اهنع قالا بحاص عفدي ال نأ و « ةداهشلا ةماقإب رومأم هنأ دهاشلا ىف
 دهاشلا و مكاحمل ًارمأ نوكي نأ عنتمي سيل و . اهتماقإب هبلاط اذإ هنع ضرعيو
 سلجلا ىف موصحلاا نيب ةيوستلاب رمألا كلذ ديفيف ؛ ال ظفللا لاّتحال « ًاعيمج
 مرك ىلع نع ىور اك « هب ةولحلا و اهدحأ رارسإ كرت و « مالكلا و رظنلا و
 نيمصحلا دحأ فيضن نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناهن » : لاق ههجو هلل
 . ( "48 : ۲ صاصل نآ رقلا ماكحأ ) « رخآلا نود

 اودادزا مث اورفك مث اونمآ مث اورفك مث اونمآ نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 ةيآلا « مه رفغيل هللا نكي مل ًارفك

 اونمآ نيدترم موق ى اذه :ليق : دترملا ةبوت لوبق ىلع عامجإلا دقعنا
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 ةبوت لقي ال هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىكح . اودترا مث اونمآ مث « اودترا مث

 لوبق ىلع دقعنا عاجإلا نكل . « مهل رفغيل هللا نكي مل » : ىلاعت هلوقل ء اذه لثم

 . هيلع اوتام ىأ « ًارفك اودادزا مث » : ىلاعت هلوق ىبعم : دهاجم لاق « هتبوت

 رشب » : ىلاعت هلؤقب ةبآلا كلت بيقعت نيدترملا ىف ةبآلا : لاق نم لوق ديوب و
 . ( 357 : ۲ ىرهظملا ) « املأ ًاباذع مهل نأب نيقفانملا

 دترملا نأ ىلع لدي اذه : هللا همحر صاصعلبا لاق و : قيدنزلا ةبوت لوبق

 نيب ( ةيآلا ) قرفت مل ذإ « ةلوبقم قيدنزلا ةبوت نأ و « هتبوت لبقت بات ىتم
 مكحلاو « ىرخأ دعب ةرم رفكلا دعب هتبوت لوبق و رافكلا نم هريغ و قيدنزلا

 هركذف « قيدنزلاو دترملا ةباتتسا ىف ءاهقفلا فلتخاو . ناعإلا رهظأ ىّبم هناعإب

 .( ۳٤۹ : ۲) عجاريلف الوطم

 نيرفاكلا نوذختي نبذلا املأ ًاباذع مه نأب نيقفانملا رشب » : ىلاعت هلوق

 «نينمؤملا نود نم ءايلوأ

 : ةلئسم : بلاغلا وه رفكلا مكح ناك اذإ رافكلاب ةناعتسالا زوجب ال

 اوبلغ ىم اوناك اذإ رافكلا نم مهريغ ىلع رافكلاب راصنتسالا نينمؤملل زوج ال
 زوجتال رافكلاب ةناعتسالا نإ : انباعصأ لاق كلذب و ‹ بلاعلا وه رفكلا مكح ناك

 .بلاغلا وه رفكلا مكح ناك و رافكلل روهظلا و ةبلغلا ناك اوبلغ ىّتم اوناك اذإ

 . ( "ه ؟ : ؟) ىزارلل نآ رقلا ماكحأ نم یہا

 ىوتفلا ةعقاو هذه و : تلق :ناتسكاب لوصحلا هيعسو ةمألا مكح ركذ

 اهتناعتسا ىف دنملا ءاملع ةيعمج هرس سدق ةمألا ميكح ىديس قفاوي مل كلذ لجأل و

 ناك اوبلغ ىم مهنأل ؛ ةيناطربلا دي نم دنملا دالب صالختسال دونما ةيعمجم
 نيملسملا ةيعمج قفاو مث . بلاغلا وه رفكلا مكح ناك و رافكلل روهظلا و ةبلغلا
 مهديأف « ناتسكاب لوصعلل اوعسو دونلا ةيعمج نع نيل زعنم كلذب اوماق نيح

 هاده و نيملسملا ةيعمج ردص بتاكف ؛ الق و ةباتكو « المعو الوق هللا همحر
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 ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع ىلاعت و هناحبس هدمحنف . ناتسكاب ةيمالسإ ةميظع
 ةيائثم و ًانمآ ادلب اهلعج و « اهديش و ىلاعت هللا اهديأ « ةميخفلا ةدرابلا ةمينغلا و

 و « مالسإلا ماكحأ اهيف ىرجأ و « ءاجوعلا ةلملا اهب ماقأ و « نيملسملا ءافعضل
 . زييزعب هللا ىلع كلذ ام و . ًاقح ةيمالسإ ةنطلس اهمساك اهلعج

 ا رفكي هللا تايآ معمس اذإ نأ باتکلا ىف مكيلع لزن دقو » : ىلاعت هلوق

 « هريغ ثيدح ىف اوضوخم ىتح مهعم اودعقتالف ا أزهتسيو

 ىلع ليلد ةيآلا هذه ىف : صاصحللا لاق : هلعاف ىلع ركنملا راكنإ بجي

 هنكمي مل اذإ ةهاركلا راهظإ هراكنإ نم نأو « هلعاف ىلع ركنملا راكنإ بوجو

 لهو . اهريغ لاح ىلإ ريصيو ىبتني ىتح هنع مايقلاو « هلعاف ةسلاجم كرتو «هتلازإ

 ؟ هعمسيال و هاري ال لاحم ريصي و هنع دعابتي نأ ركنم هترضحب ناك نم مزلي

 كانه ناك اذإ ةملولا روضحو « حون اهعم ناك اذإ ةزانحلا روضح مكح
 هدعابت ىف نكي مل اذإ كلذ لعفي نأ هل ىغبني هنإ : اذه ین ليق دق : بعلو وه

 لجأل ةعاملبا ىف ةالصلا كرت وحن نم هيلع ( بجاولا ) قتلا كرت هعامس كرت و
 ؛« حونلا نم اهعم امل ةزانحلا روضح كرت و « ىهالملا و ءانغلا توص نم عمسي ام
 ىأ ) كلذ نم “ىش نكي مل اذإف ؛ بعللا و وهللا نم كانه امل ةعاولا روضح كرت و

 قح كانه ناك اذإ و « ىلوأ مهنع .دعابتلاف ( هيلع بجاولا قحلا كرت نم
 بودنم وه امب ماق و ركنملا نم كانه ام ىلإ تفتلي ملو هب موقي ( هيلع بجاو )
 ف نوكي لجر ىف ةفينح وبأ لاق . هتهاركو هراكنإل هراهظإ قح نم هيلإ

 دقل : لاق و « جرخي نأ هل ىغبني ال هنإ : بعللا و وهللا كانه رضحيف ةميولا

 كانه و.ةزانج نيريس نبا و وه رضح هنأ نسحلا نع ىور و . ةرم هب تيلتبا

 الطاب انيأر ىّبم انك انإ : لاقف ‹ نسحمل كلذ ركذف « نيريس نبا فرصناف حون
 ذأل ( نسحلا ) فرصني مل امإ و ؛ عجرت مل اننيد ىف كلذ عرسأ ًاقح انكرت و
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 كلذكو . هريغ ةيصعم لجأل هكرتي الف « هبرمأو هيلإ بدن دق قح ةزانحلا دوهش
 ركنملا ىلجأل كرتي نأ زج ملف لس و هيلع هللا ىلص ىنلا هيلإ بدن دق ةملولا روضح
 . ( "ه4 : ۲ )  ىمتنا هل ًاهراك ناك اذإ هريغ هلعفي ىذلا

 « اليبس نينموملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجب نلو » : ىلاعت هلوق

 نع ىور اذك و « ريرج نبا هاور « ةرخآلا ىف » : هنع هللا ىضر ىلع لاق

 ىضر سابع نبا نع ةمركع لاق و . رهاظلا وه و « الع هللا ىضر سابع نبا

 :ليق و . ىدسلا نع ديمح نب دبع و ريرج نبا ىور اذك « ةجح ىأ : هنع هللا
 . لاسو هيلع هللا ىلص ىنلا باعصأ ىلع ًاروهظ

 ىللعنيرفاكلا روهظ امأو : نامزلا اذه ىف نينمؤملا ىلع رافكلا روهظ ببس

 . ( 75١4 : ۲ ىرهظملا ) مهنايصع ةرثكو مهناعإ فعضلف نامزلا اذه ىف نينمؤملا

 ةفيحلا ايندلا بحل ًابالك نوملسملا راص اذإف « بالك اهوبلاطو ةفيج ايندلا نإف

 ىف ليئارسإ ىنب ىلإ انيضق و » : ىلاعت لاق . رافكلا مه و ريزاننللا مهيلع هللا طلس
 انثعب املوأ دعو ءاج اذإف « ًاريبك ًاولع نلعتل ونيترم ضرألا ىف ندسفتل باتكلا
 « الوعفم ًادعو ناک و رايدلا لالخ وساجف ديدش سا ىلوأ انل ًادابع مكيلع

 رصن تخب نيكرشملا مهيلع هللا طلس اوتع و اوصع الف نينموم ليئارسإ ونب ناك
 5 : ناصنألا ىلوأ اب ورتاق < .هلاثمأ و

 هللا همحر ىعفاشلا جتحا : ةلئسم : ملسملا دبعلا رفاكلا ءارش مكح

 ءارشلا : ةفينح وبأ لاقو < ملسسملا دبعلا رفاكلا ءارش داسف ىلع ةيالا هذهب

 دبعلا عيبي نأ رفاكلا ربحي نكل ؛ هلحم ىلإ ًافاضم هلهأ نم دقعلا رودصل حي

 . ( 754 : ۲ ىرهظملا ) نيبناجل ًارظن ةيآلا هذه مكحب

 جتحا : ةلئسم : ةملسم هتحن تناك اذإ دادترالا سفنب ةنونيبلا عقت

 . ةملسم هت تناك اذإ دادترالا سفنب ةنونيبلا لوصح ىلع ةيالا هذهب ةفينح وبا
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 . ( 5١4 : ۲ ىرهظملا ) لعأ ىلاعت هللاو

 ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهأ اي » : ىلاعت هلوق
 « نينمؤملا نود نم

 ىهنلا ةيالا تضتقا : صاصدلبا لاق : ملسملا ىلع ةيالولا قحتسي ال رفاكلا

 وهو . مهب ةقثلا و مهيلع نوكرلاو < مب ةناعتسالا و رافكلاب راصنتسالا نع

 راو .وريخ وأ تاك ادلو هوي ملسملا ىلع ةيالولا قحتسي ال رفاكلا نأ ىلع لدي

 فرصتلا اهب قلعتي ىلا رومألا ىف ةمذلا لهأب ةناعتسالا زوجيال هنأ ىلع لدي

 . « مكنود نم ةناطب اوذختتال » : هلوق ريظن وه و . ةيالولاو

 لیکوت انباحصأ هرك دقو : هوحنو عيبلاو ىرشلا ىف ىنذلا ليكوت هركب
 ةمس ىلع ةلاد ةسالا هذه و . ةبراضم هيلإ لاملا عفد و « عيبلا و ىرشلا ىف ىنذلا

 .( "ه5 : ۲ ١  ىهننا لوقلا اذه

 ةيآآلا « ملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحب ال» : ىلاعت هلوق

 مولظملل زوجي : ةلئسم : هملظ راهظإو ملاظلا ىلع ءاعدلا مولظملل زوج
 . هيلع جرحالف هلثم هيلع در نإ متشلا كلذك و « هنم ملظتيو ملاظلا ىلع وعدي نأ

 نابتسملا » : لاق مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 . ( 7١17 : ۲ ىرهظملا ) ملم هاور « مولظملا دتعي لام ىدابلا ىلعف الاق ام

 هورقي ملف موقب لزن اذإ : ةلئسم : مهوكشي نأ هلف هورقي ملف موقب لزن اذإ

 ىرهظملا ) دهاجم هلاق « هب عنص ام ركذي و وكشد نأ هلف هتفايض اونسحي ملو
 هريغ فيضتسيف لكأي ام دجي ال نم ىف اذه : صاصحللا لاقو .( ۲ : ۳١

 . ( ٣۹ : ۲ ) قكشي نأ زوجي مومذم اذهم . هفيضيالف

 ةيآلا « هتوم لبق هب نئمويل الإ باتكلا لهأ نم نإ و » : ىلاعت هلوق

 نوعمجأ للملا لهأ هب نمآ ءامسلا نم مالسلا هيلع ىسيع لزن اذإ : ةلئسم
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 11712 لا
 . مالسإلا ةلم ةدحاو ةلملا نوكي ىتح هب نمئي الإ نايدألا لهأ نم دحأ قبب الو

 . اهنع هللا ىضر سابع نبا نع و . هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع یورم اده ر

 : ىرهظملا لاق : تباث قح ءامسلا نم ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن
 اهلك للملا هنامز ىف كلبي نأو « قح ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن
 كلذ نوك ىف ملكت مث . ةعوفرملا ثيداحألا نم حاحصلاب تباث قح مالسإلا الإ

 ةمالعلا بابلا اذه ىف مالكلا لصف و . ( 70 : 7 ) ةيآلا هذه نم ًادافتسم

 داجأ و نسحأف < ةديدع لئاسر ى هيلع هللا ةمحر ىريمشكلا هاش رونأ دمحم

 . دافأ امف

 ةبآلا « ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي » : ىلاعت هلوق

 اوعمجأ : ةلئاس: عامجإلاب ًاضيأ نالا دلو مدع ةلالكلا ثارمل طرشي

 نيتخآلا بيصن و فصنلا تخألا ببصن نوكل دلولا مدع طرتشي امك هنأ ىلع

 ' , اوعمجأ و . لفس نإ و نبالا دلو مدع مكحلا كلذل طرشي كلذك نيثلثلا ًادعاصم

 نبالا دالوأ و دالوألا نم ركذ عم الصأ تاوخألا و ةوخإلل بيصن ال هنأ ىلع

 ناك ًاركذ تاوخألا و ةوخإلل رثكأ وأ ةدحاو ىثنأ عمو « ًادحاو ناك نإو
 ‹ نالا دالوأ و دالوألا نم ثانإلا ضرف دعب ىتابلا رثكأ وأ ناك ًادحاو ىثنأ وأ

 هيلع هللا لص هلؤقلف ةوخإلل امأ . نهنم رثكألل نيثلثلا و ةدحاولل فصنلا دعب ىعأ

 هيلع قفتم « ركذ لجر ىلوألف تقبأ ام و « اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » : لسو
 رثكأ وأ تناك ةدحاو تخألل اذك و . اهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم
 تاوخألا اولعجا » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل « رثكأ وأ تناك ةدحاو تنبلا عم

 ىسوم يأ ىلإ لجر ءاج : لاق ليبحرش نع ليذهلا ثيدحلو « ةبصع تانبلا عم
 ةنبا نع تام لجر نع : اهلأسف اهنع هللا ىضر ةعيبر نب ناملس و ( ىرعشألا )

 . فصنلا تخأآلل و « فصنلا تنبلل : الاقف . مأ و سأل تخأ و « نبا هب

 : لاقف هنع هللا ىضر دوعسم نبا ىتأف . انعباتیس هنإف هنع هل
00 

 ا تأ
 يصد - وحسم نبا تا و
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 « تخأللف ىتبام و .نيثلثلل ةلمكت سدسلا نبالا ةنبال و « فصنلا تندلل : لسو

 . ( 5885 : ۲ ىرهظملا ) ىراخبلا هاور

 بال تاوحألا و ةوحإلا ىن ءاسنلا ةروس رخآ ىف ةلالكلا ةيآ نأ اوعمجأ

 ةوخإلا ثاريم نايب ىف ةبآلا هذه نأ ىلع ءالعلا عمجأ : ةلئسم : مأو

 ىضر قيدصلا ركب بأ نع ةروسلا لوأ ىف انركذ امك < مأو بآل تاوخألاو

 نايعألا ىنب دقف دنع بأل تاوخألا و ةوخإلا عاجإلاب مهيلع سيق و . هنع هللا

 . ( #78 : ۲ ىرهظملا )

 : ةلئسم : ًادحاو ولو نايعألا ىب عم نوئرب ال تالعلا ىنب نأ ىلع اوعمجأ

 ‹ مأ و بآل ركذ دحاو خأ عم بأل تاوخألا و ةوخإلا ثري ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ىنب نايعأ » : لاق ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىلع ثيدحل

 .« هيبأل هيخأ نود همأ و هيبأل هوخأ لجرلا ثري « تالعلا ىنب نود نوثراوتي مألا

 . هنع هللا ىضر ىلع نع ثراحلا ثيدح نم مک اج لاو « هجام نباو « ىذمرتلا هاور

 لاق دقو « فيعض ثراحلاو : ضئارفلاب ًالاع روعألا ثراحلا ناك

 . ضئارفلاب ًالاع ناكو . هيلع لمعلا نكل « هئيدح .الإ فرعي ال : ىدمرتلا

 عاجإلا نع ةياكح هيلع لمعلا : ىذمرتلا لوق و . هب سأبال : ىئاسنلا لاقو
 . ( 586 : ۲ ىرهظملا )

 اوعمجأ : ةلئسم : عامجإلاب مأ و بأل تحاألا عم سدسلا بال تحألل

 ‹ سدسلا مأ و بأل ةدحاو تحخأ عم رثكأ وأ تناك ةدحاو بأل تخألل نأ ىلع

 . ةيبلص ةدحاو تنب عم رثكأ وأ تناك ةدحاو نبالا تنب ىلع ًاسايق « نيئلثلل ةلمكت

 نأ الإ « نيئلثلا مات اهزارحإل ء مأو بأل تاوحألا عم نيثلثلا نم نري الو

 . نييثنألا ظح لثم رك ذلل مهنيب قابلا ثلثلا مسقيف ؛ نيبصعيف ركذ نهعم نوكي
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 ةيآلا هذه امإ « مهنم دحاو مدع دنع نايعألا ىنب مكح مهل تالعلا ىنب نأ ىلع
 نكل ةنسلاب نايعألا ىنب حيجرت و « مهلمشي تخألا و خألا ظفل نإ : ليق نإ

 ةدحاو تخألف ؛ ضيفتسملا لقنلاب امإ و ؛ كرتشملا ىنعم نيب عمجلا اذه ىلع مزاب
 ؛ لاملا عيمج ًادرفنم ركذلا زوحي و . ناثلثلا ًادعاصف نيتنثلل و « فصنلا مهم

 « نبالا نبا و « نبالا مهبجحي و . نييثنألا ظح لثم ركذلل طالتخالا دنع و

 هللا و . مهنم نايعألا ىنبل ام لثم دالوألا نم ثانإلا عم محل . دحللا و « بألا و
 . ملعأ ىلابعت

 ماكحأ « كلذ ىلع هلل دمحلاو « كلانه مت دقل و : ءاسنلا ةروس ماكحأ ةمئاخ
 باطخلتا نب رمع انديس نع ىرهظملا ىح دق و . ءاسنلا ةروس نم ةذوخأملا نآرقلا
 لا د ف قار لآ و ماشا و 6: ةرقإلا ارق نمو + لاق دبع للا نفر
 ةرمز ىف ثالثلا روسلا كلت ةكربب ىنرشحاف مهللأ . ( ۲۸١ : ۲ ) « ءامكحلا نم
 ةنحلا نم ىنلخدأ و « ىلوألا نم ًاريخ ىترخآ لعجاو « ءامكحلا ءاهقفلا نيثدحا
 انع و « نيرسفملا ونيثدحملا و نيدهتجا انتمتأ نع مهللأ ضراو . ىلعلا تاجردلا ىف

 نيبيطلا هلآ و « دمحم ىنلا انديس ىلع كراب و مسو لص مهللأ . نيعمجأ مهعم
 نمو انتريشع و انئابرقأ و انباحصأ و انئابحأ و هتمأ ءايلوأ و هباحصأ و « نيرهاطلا
 انتاوخأو انناوخإ و انتاهمأ و انئابالو انل رفغا مهللأ . نيدلا موي ىلإ انب ىلوأ
 ضفأو « كدنع نم ةرفغم اندالوأ و انيلهأ و انتالاخ و انلاوخأ و انتامع و انمامعأ و
 نيملسملا ىلع و « كتمحر نم مهيلع و انيلع رشنا و « كتاكرب نم مهيلعو انيلع
 تاوعدلا هذه لبقت و مهللأ . نيمحارلا محرأ اي كتمحرب « نيعمجأ تاملسملا و
 .نيعمجأ كلذ ىفنينواعملا و اهيرشان و باتكلا اذه ىعباط قح ىف اهلك

 ةيدمحا ةمألا مكح ملظ تحت نارمع لآ ةروس ىلإ باتكلا اذه فيلأت ناك
 ىف نيققحملا نيرسفملا مامإ « هنامز ىف نيخسارلا ءاملع مادقم « ةيمالسإلا ةلملا ددم
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 نع ًايبرمو هباحصأ نع: ًانخيش ىزاج ام ريش انع هللا هازج و «هانمتي ام هللا هغلب

 . هتاكرب و هضويفب انعتمو « هتاجرد نييلع ىلعأ ىف عفراو « هبابحأ و هدالوأ

 ىقفوي نأ هناحبس هللا وجرأ و . هتافو دعب ءاسلا ةروس ماكحأ فيلأت مت دقو

 غارفلا عقو .زرزعب هللا ىلع كلذ ام و « همرك و هلضف و هنمب باتكلا ةيقب ليمكتل
 مارحلا ةجحلا ىذ رهش نم ةعمجلا موي ىحضلا تقو ءاسنلا ةروس ماكحأ فيلأت نم

 هيلع هللا ىلص « مانألا ديس ةرجه نم فلأ و ةئام ثالث دعب نينامثو عبس ةنس

 دمحلا و . ناولملا بقاعت و « نارمقلا عمل ام و « مايألا و ىلايللا تماد ام لس و

 فيطل نب دمحأ رفظ فيعضلا دبعلا انأو . تحلصلا منت هل الجو ةمعنب ىنلا هلل

 ‹ هتمحرب مهدمغت و « هبابحأ و هباحصأ و هئابرقأ و هيدلاولو هل هللا رفغ ىنامعلا
 نم راي هلإ ودنتب ةيمالسإلا مولعلا رادب « مهقملا « هتئاج سودرف ىف مهلخدأ و
 . دنسلا نم دابآ ردي تافاضم

 . ةرجهلا نم ۱۳۸۷ ةنس

 مارحلا ةجحلا ىذ ۸

 ا EO ل ا E ع ا ا ا دج ا EE د ا



 نآرقلا ماكحا نم يناثلا دلجملا ةسرمف

 عوضوم ا ةحفمإا

 نارمع لآ ةروس
 لنا نقلا وب و: + لانف ةلرق
 تاکع تايآ هنم باتكلا كيلع

 لعیامو - هلوق ىلإ - باتكلا مأ نه

 ا ١

 ١ ١ « هللا الإ هليوأت

 ١ هباشتملاو مكحم ا قيقحت

 « هللاالإ ١» :هلوق ىلع ق ولا حيجرت

 ۲ ةيفنحلا بهذم وهو

 1 فورعملاب رمألا
 : ىلاعت هلوق

 قح ريغب نييبألا نولتقيو هللاتابآب

 اا درر نفل نرد
 ٤ ) سانلا نم

 54 لتَملا فوخ عم ركنملا راكنإ زاوج
 س 1 رمآلا نركي نأ هطرش نم سيل

 الرع ىهانلاو °

 نورفكي نيذلا نإ »

 الاوملا | ا °

 ةحفصلا عوض ىملا

 رمألا ق' ماحتق الا طرش
 ررغلا دنع ىسبلاو

 < صصقلاو فورعملاب رمألا نيب قرفلا
 ءالعلا نم صصقلا ىل نوذأملا

 ءارمألا نم هيف نوذأملاك

 1 فورعملاب رمألا طورش
 شا : لاس هلوق یعم

 ۸ ) اا اذإ لض نم

 :ه اهانعم قيقحتو رافكلا ةالاوم نع ىسهنلا
 ىلاعت هلوق

 هب 2 «نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا
 عسل ةقادص وأ ةبارقل ةبحلا

 نرنماوملا ذختي ال »

 ۹ ةالاوملا نم
 4  اهطورشو رافكلاب ةناعتسالا زاوج

 0 اع ىبملا ة الاىملا عورف

 نم رافكلا نم ءارشلاو عيبلا نضل

 1١ وك فو 6 طا ميس .
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 عوض ملا

 ريفغص هل نا ىلع رفاكلل ةي الو ال
 ١١ 3 هنأ مالسإب لسم

 ملا الو يملا ةيانج ىمذلا لقعي ال
 ١١ هتانج

 مهم اوقتت نأ الإ » : ىلاعت هلوق

 ١١ « ةاقت

 وأ سفنلا ىلع فودلا وه ةيقتلا
 1١١ ءاضعالا

 ۱۲ اهماكحأو ةيقتلا ماسقأ

 ابيب قرقلاو ٠ ةةازاذملا ةيقتلا نم
 ۳ ةنهادملا نيبو

 ١5 ةعيشلا اهتعدتبا ىلا ةيقتلا لاطبإ

 ةيقألا نم تيبلا لهأ ةمنأ ةءارب

 E ١ ترعب ىلا

 ٠١ ءاحنأ ةثالث ىلع رافكلا عم ةلماعملا

 ١ هانعم قيقجحنو رذنلا

 ةأرما تلاق ذإ » : ىلاعت هلوق

 3 نا و
AF 1 ah ۰ . 7 

 اه كرا ترد EH هر ۰. ا ر

۰ . 04 

 ۱ ° ) ی“ لبقتف اررع ىنطب 6

 ع ةدارع لع هدلو ءاشنإب رذنلا ص

 ۱۷ ےک اص و

 ويقول ةحفصلا

 ًامداخ دلولا لعجي رذنلا حصي ال

 ۱۷ ظ خلل

 ۷ ةيالا نم

 ف دلولا ىلع ةيالولا مألل
 1۷ هميلعتو هببدأت

 ١8 ةدالولا موي دولوملا ةنمست زاوج

 ۱۸ حابملا رذن مزا ال

 ۱۸ اءاجإ طقاس ةيصعملا رذن

 لمحلا ىلع درت ىلا دوقعلا قيقحن

 ۱۸ هيلع درت ال ىلاو

 1 نارمع ةأرما رذن ىنعم

 ٠ رذنو طاقسإلا رذن نيب قرفلا

 1 باجيإلا

 ىلع هيالاب ةيعفاشلا ل الدتسا در
 ةعواطملا نع ةزافكلا طوقس

 ١4 أطولا ىلع ناضمر راہن ىف اهجوزل
 اروصحو كيسو ) : ىلاغت هلوق

 ٠ « نيحلاصلا نم ًايبنو

 لع درلاو « روضحلا ىبعم قيقح

 ةليضف لع هبا جتحا ' نم

 ۲١ جاكنلا نع لفاونلل لتبتلا ْ
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 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا 4 وضوملا

 ۲۷ يب رعلا نبا ىلع درلا | < اهماكحأو ةعرقلا قيقحت
 نم هيف اع رفاكلا حدم زاوج | ۴۳ مصحلا ةجح نع باوحلا

 هيف كجاح نف » : ىللاعت هلوف

 اولاعت لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم
 ۲٤ ) مك ءانبأو انءانبأ عدن

 ۲٤ ةلهاململا قيقحن

 ىنا دعب ةعورشم ةلهاململا له

 1 ٍ؟ لسو هيلع هللا لص
1 

 تاينظلا ىف ةلهابملا زوجت ال
 ۲٤4 لئاسملا نم

 وأب ذاكلا كاله ةلهايملا رثأ

 ۲٥ هب حيرص ميظع ررض قوحل

 رثآلا روهظ ىف فقوتلا نوكيال
 هابتش ال ًاببس هنع فلختلا وأ

 .e لطابلاب قحلا
 ىف تانبلا دالوأ لخدي له

 ۲٥ ؟ ءانبألل ةيصولا

 35 نيدلا ى ةجاحملا بن

 هنمأت نإ نم مهمو : ىلاعت هلوق

 تمدام الإكليلإ هدي ال رانيدب
 ۲۹٢ « ًامئاق هيلع

 ٠ ٣١ نيدلاب بولطملا ةمزالم بلاطلل
 قالطإ قيمحم |

 للاعت.

 ۲۷ نسح قلخ

 نورتشي نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 ۷ ۲ اليلق ًانمث مهناميأو هللا دهعب
 ىلع ةيآلاب جتحا نم ىلع درلا

 ۲۸ خسف وأ دقعل ىضاقلا ءاضق نالطب

 هللا ىلع نولوّيو » :ىلاعت هلوق

 1۹4 « نوملعي مهو بذكلا

 ناسحتس الابمكحب نم ىلع درلا
 ۲۹ عاجإلاب لطاب وهو :لياد ريغ نم

 دنع ناسحتسالا ىنعم قيقحن

 ۹ ةيفنحلا

 نم ملق قبس ناسحتس الا لاطبإ |

 ۲۹ ىعفاشلا

 ۳١ ًاقلطم ةنايحللاو ردغلا ميرحن

 دسافلا دقعلاب ىلرحلا لام ةحابإ

 ۳۲ ردغلا نم سيل

 نأ مك رمأي الو ١ : ىلاعت هلوق

 ٠۲ « ًابابرأ نييبنلاو ةكئالملا اوذخمتت

 ھه ريغ لع برلا

۳۲ 
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 ناک هاو نمو (

۳۴۴۳ 

 : ىلاعت هلو

 انما

 ىلع ىرعلا نبا داريبإ نع تاو

 ٣٣ مارحلاب ىجاللا ةلئسم ى ةفينح ىبأ

 ۳٦ مرحلا

 للص للا دهع نم ة رمت سه ةبآ

 18 نالا ىلإ ملسو هلع هللا

 عع سانلا ىلع هلو )¢: ىل اعت هلوق

 ۷ «-الييس هيلإ عاطتسا نم تلا

 ظافلأ غلبأب جملا هللا ركذ

 5 بوجولا
 مم هطرش مارحالاو . نانک ر جلا

 1 چا ب ةرورضلاب مولعم جحلا بوجو

 ۳۸ هيلع عمجم وهو ةينيدلا

 اندنع عوطت وهف ةرم ىلع داز ام

 ۳۸ ىعفاشلا دنع ةيافك ضرفو
e : . ١ : 

 ۳۹ هيلإ ليجعتلاب
 مو دبعلاو ريغصلا ىلع جملا بحي >
 ةيرهللا طارتشا ىف فاللخ ال

 ةحفصلا عوض وم ا
 ٠( ةلحارلاو د!زلاب ةعاطتس الا ريسفت

 هنكمي ملو ةلحارلاو دازلا كلم نم

 نع جاجحإلا همزلي هسفنب جحلا
 3 هسفن

 یف ىنرعلا نبا مالك نع باومللا

 ٤١ ةلحارلاو دا زلا ثيدح

 هب جحب الام ىنجأ هل بهو نإ

 3 ًاعاجإ هلوبق هم زای مل هب
 : مهلوق ى ةيكلاملا ضعب ىلع درلا

 هقالي م هسفنب جلا عطنسي مل ف

 ۳ داصأ بوج ولا

 نإ : ىبطرقلا لوق نع باوجلا
 رهاظل فلام ةيمعثحللا ثيدح

 44 ' نآرقلا

 بجوأ ثيح ىبرعلا نبا ىلع درلا

 هبجوي ملو < ىمحألا ىلع جحلا
 0 س وضعملا ىلع

 باتكلا لهأ اي لق » : ىلاعت هلوق

 نما نم هللا ليبس نع نودصت مل

 ٦1 « ءا دېش منأو اچ وع ام وغبت

 45  ءادهش رافكلا هللا ةيمست ىنعم

 لبحب اومصتعاو» : ىلاعت هلوق
 ( اوق رشت الو ًاعيمج هللا ۷
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 ةحينصلا عوض وم لا ' ةحففصلا عوض وم لا

 هل الدئسا ىف ىنبرعلا نبا ىلع درلا | 4۷ هجوأ ةئالث ىلع هنع ىهنملا قرفتلا
 مهجاجتحا ىف سايقلا ةافن ىلع درلا ٠

 لاطبإ ىلع « اوقرمنت الو » : هاوي

 1/6 داهتجالاو ساقلا

 ماكحأ ىف ةباحصلا تفلتحا

 48  مہنیپ لصاوتلا عم عررفلا
 مهالدتسا ىف ةيكلاملا ضعب ىلع درلا

 داف ىلع « اوقرفت الو » : هل وب

 لفنتملا فلخ ض رترملا :ةالص

 ةمأ مكنم نكتلو » : ىلاعت هلوق

 « رينا ىلإ نوعدي

 ركنملا نع یہلاو فورعملاب رمالا

 ةيافكلا ىلع نضضرف

۹ 

۹ 

۹ 

 ىهانلاو رمالا نوک طرتشيال

 °0 ش ١ الدع

 ىسلاو فورعملاب رمألا بيترت
 ه١ ركسملا نع

 امنإ حالسو ةلتاقمب ىهنلاو رمالا
 هآ ناطلسلا لإ ره

 نأ حالسلاب ىبنلاو رمد : رشف

 الجرو نيحلاص ًاناوعأ هيلع دجت
 oY ماع سار

 لاق نع نامفلا ىت ىلع ةيآلاب

 هيلع تلاص ةيباد

 ؛ هلعاف دنع ًاركدم نوكي ام ركنملا

 ه4 تايداهتج الا ىف راكنإلا زوجمالف
 نيذلاك اونوكت الو » : ىلامعت هلوق

 مهءادج ام دعب نم ارفلتخاو اوقرفت

 ' تانيبلا

 نو

o4 
 ان[ ةع يلا ف الغ الاو قرغلا

 نم تانيبلا ى نوکی ام وه
 اہتايفخ ى ال ماكحألا

 ةنسلألا ىلع رهتشملا ثيدحلا قيقحن

o٤ 

 » ةمحر یم فاالتخا ( ۴

 ةمأ ريخ متنك » : ىلاعت هلوق

 فورعم اب نورمأت سانلل تجرخأ

 ركنملا نع دوبتو )

 عاجإلا هوك ىلع ليلدلا

 بتارم ىلع عاجإلا
 ىسهنلاو فورعملاب رمألا طورش
 ركلملا نع

 دئاقع درب ركتملا ةلازإ بحجم
 لع ةد.سافلا بهاذملا

 هك

 هكا

o¥ 

o¥ 

 هم ليوأتلا هجو



 ا

 عوضوملا

 ءاوهألا لهأ لاتق بحيال

 64 اولتاقي ملام

 ه4 ءاوهألا لهأ ىخركلا لعج دق

 هو باتكلا لهأ ةلئرئمب نو رفكي نيذلا
 1۰ نيقفانملاك مهلعج نم ىلع درلا

 نورفكي نيذلا ءاوهأ مكح .قيقحت
 ٠ برحلا راد ین اوناك اذ

 اوتمآ نيذلا ابيأ ايو ؛ ىلاعت هلوق

 5 ) مكنود نم ةناطب اوذختت ال

 ٠“ رافكلاب نيملسملا ةناعتسا قيم

 ىرعلا نبا لالدتسا نع :باوخلا
 1١ هودع ىلع ودعلا ةداهش در ىلع

 ب د
 و

 دع ىلع ودعلا ةداهش قيقحن

 5١ 1 ةيفنحلا اع الوبقو

 : ىلاعت هلوق

 ++ « نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمح

 ةنس برحلا ىف تابالعلاب راهتشالا
 1۲ هيف ام
 اونمآ نيذلا اأ «Ln : ىلاعت هلوق

+ ela MEY 

 ۳ ىلع لدي ال رك كلاب ص وصف ا

 ۲ هادع ام

 ةخفصلا حوض وم لا ةحفنصلا

 باوث هللا مهاتاف » : ىلاعت هلوق

 باوث نسخو ايندلا
1۳ 

 ٠٣ دحاول ةرحخالاو ايندلا عاتجا زوحي

 ٥۳ دنع هب ىعدي نأ ىغبني ام ركذ

 ظ ولا ةا

 هللا نم ةمحر ايف » : ىلاعت هلوق

 9 « مهل تنل هللا

 نك نشيل 4 لاق نع لغ درلا

 1٤ زام نآ رقلا
 قفرلاو نيللا لاعتسا بوجو قيقحن
 -4  ىبلاو رمآلاب هللا ىلإ ءاعدلا ىف

 رمآلا یئ مهرواشو » : ىلاعت هلوق

 عه . « هللا ىلع لك وتف تمزع اذإف

 3 اي رومأملا ةرواشملا قيم

 هيلع هللا لص هنأب لوقلا حيجرت

 هيف صن ال ايف ةرواشملاب رمأ ملسو

 5 ًاعيدج ايندلاو نيدلا ر 5 نم

 ةرواشملاب رمأ اإ : لاق نم ىلع ذرلا

 ةياحصلا سوفن تبطل

 امف سايقلا لاعتسا زاوج ليلد

 15 ًاغرص هيف صن ال



 د Vo د

 عوض وم ا

 514 هيف صن ال اف هيار

 حورلا بحاص رظن نع باوجحلا
 54 صاصخلاا مالك ىف

 ىف ىأرلا ددع ةرثكب ةربعال
 ۷۰ عرشلا

 ۷۱ بدنال « مه رواش » ف رمالا

 هنا لو ك و ك

 ۷١۱ عاجإلا حداق دحاوأا فالخ

 ند سيل یب روهمجلا لوق

 ی” ف ا ف ك ةسيعرشلا لوألا

 ايف ًاحجرم ددعلا ةرثك ربتعت امنإ

 قلعتي ام نود ةياورلاب قلعتي
 A ةياردلاب

 3 تأب لاغي بهو +: ىلاعت ها و

 Y۳ ) ةمايقلا مون لغ

 V۲ هلجو قرع ال لاقلا نأ لبلد

 7/4 ةمينغلا ىن نيماغلا كارتشا ليلد

 فلع دذحأو ماعطلا لكأ زوجت
 ۷> ةمهمرلا لبق ساودلا
 فرس وأ فلا نم ةيراج ئىطو و م 2 عدو - 0 |

 Yo هيلع دح الف هنم ًاباصت

 ةحفتملا عوض وم ا ةحفصلا

 اونمآ نذلا اأ ا »ر : ىلاعت هلوق |

 اوطبارو اورباصو اوربصا
 Vo « نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو

 ةيَقحْمو هللا ليبس ىف طابرلا لضف

Vo هانعم 

V۷ ءاسنلا ةروس ٠ 

 ىذلا هللا اوقتاو » : ىلاعت هلوق

 VV ) ماح رآلاو هب نولءاست

 VV كوت واوتب ماحرألا ىوذ نإ

 ۷۸ هل ثراو ال نم ثراو لاخلا ١

 ۷۹ بابلا ف
 یاتیلا اوتآو » : یلاعت هلوق

 ثيبحلا اول دبات الو مهلاوما

 ۷۹ « بيطلاب

 ىلع عا نرش عو اممم ميتيلا غلب اذإ

 ۷۹ تاک لاس ىأ ىلع هلام

 ىلع ىبرعلا نبا داربإ نع باوحلا
 ۸ ٠ 4 مراح ى 31

 هلام ضارقتسا مهتيلا لول زوجي ال



 عوض يملا

 نأ مەخ نإو » : ىلاعت ء' رب

 اوحكناف یاتیلا ىف رطسقت ال
 « ءاسنلا نء محل باص ام

 ىلا ةميالا نمر نأ لولا

 هيلا لا ةر

 نم اهجوز نأ ةريبكلا ىلول

 اهاضر هسفن

 زوج ال

 ىلوب سيل هنأل

 ةريغصلا هع ةنبا جوزي نأ معلل

 ةأسلا قيرط نم هليلدو هيلو هنأل

 نب ريغصلا و ىضاغللل

 ةريغصلا هتننبا جيوزت بألل

 ر 3 5 100

 نامخأ وأ عبرا

 رثكأ جوتي نأ .ايبعلل زوج ال
6 

 نيتارما نم

 ةريغصلا جيوز ىصولل

 ها ۳۷٦ د

 .ةهةصفصلا

 م١ ىبرعلا نبا د'ارإ نع ن

AY 

AY 

 مك

۹۱ 

 عوض ملا

 قئاتلا ىلع نيمخ سخرف حاكنلا

 هريغل نونسمو

 نل دحاولا ىلع ةدايزلا بابحتسا

 لدعلا مدع فخ مل

 ءامإلا نم ًاعبرأ جوتي نأ رخل
 ةيوسآلاو تاجوزلا نيب قلا

 ضرف |
 بيثلاو ركبلا دنع چ مک

 اهجوزت اذإ

 تاينحللا حاكن

 نا ةحيك انه زاوج ق ةلكسم

 ءاسنلا اونآ و » : ىلاعت هلوق |!

 « ةلحن نهتاقدص

 راغشلا حاكت

 و

 راغشلا حاكن نالطب

 اهراغملا رهملا لاک باجيإ

 نع مكل نبط نإف » : ىلاعت هلوق

 - اا

4 

4 

4٤ 

4 

15 

4۷ 

۹۸ 

۹۸ 

44 

4 

 1و وه

 ٠1و ائ رم ًائينه هولكف اش هلم یش



 عوض ولا

 ٠ ٠٠١ اهجمزل اهرهمةأرملاةبه
 ٠١١ دنه ةءاربلاو نيدلا ةبه زاوج

 ةأرملا ةبه ىف ءاهقفلا فلتخا

 ۰۱ اهج و زل اهرهم

 ٠١١ اهجوزل هتنبا رهم بألا ةبه
 نع مكل نبط نف » : ىلاعت هلوق

 كو: « ًائيرم ًائينه هولكف ًاسفن هنم “یش

 اهجوزل اهرهم ةأرملا ةبه مكح

 ۰٤ فافزلا ةليل ىف

 ١٠ه هاك اهرهم ةأرملا ةبه مكح

 بيط ن٠ عربتلا ى دب ال
 ٠١6 هب عربتملا باق

 اهرهم لك ةأرملا ةبه بحتس ال

 ` ليلقت بحتسملاو 4 اهجوزل

 ۰٥ برهوملا
 رهملا ةبه ىلع هاركإلا مكح

 1۰٥ هنم ءاربإلا وا

 ءاهفسلا اوتاوت الو » : ىلاعت هلوق

 ًامايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ
 اولوقو مهوسك او ابمف مهوقزراو

 ۰۸ « ًافورعم الوق مهل

 ها VY ه

 ةحفصلا عوض وملا ةحفصلا

 هلام سقي انآ نک األ |
 ۸° هتايح ىف هد الوأو هلهأ ىلع

 بوجوو «لاملا عييضت نع ىلا
 ١1م هريندتو هظنح

 دي ی هلام لعجي:نأ ىغبني ال

 ىلإ هب ىصوياالو .« هيفس
 ۱۰۸ هلتٿم

 ۰۹ متيلا لام ىف راجت الا بابحتسا

 11١ متتيلا لام ىف راج الا

 یاتیلا اولتباو » : ىلاعت هلوق

 متسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىح

 مهيلإ اوعفداف ًادشر مهم

 مهلاوما « ١١

 1117 ةراجتلا ىن لقاعلا ىبصلا نذإ زاوج

 لاملا عفد ىن نيدلا رابتعا بحي ال

 ١١ هغولب دعب متيلا لإ

 ١١4 ةيراحللاو مالغلا ىف غولبلا دح
 4١١5 دشرلا ةقيقح ىف ءالعلا فالتخا

 لاملا عفدي : ةفينح ىبأ لوق ةجح
 ايي غلب اذإ. لقاعلا ميّيلا ىلإ

 1۱٩ ةنس نيرشع و
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 عزضوملا

 عفدي ال ىذلا هيفسلا مكح
 ١18 هلام هيلإ

 و
 لجأل غلابلا لقاعلا ىلع رجحلا
 114 م هوجو هفسلا

 ىلع روهمجلاا لث الد نع باوملاا
 1۲۱ هفسلا لجأل رجحلا زاوج

 ىف ىعفاشلا طارتشا نع باوحلا
 ةداهشلا زاوج دشرلا سانيإ

 ١ ةلادعلاو

 راص مث ًاديشر غلب نم مكح
 ىلع رجحلا مكحو 1 ًابيفس
 ۲٤ نويد

 روهمجلا ل الدتسا نع باوملا
 نويدملا ىلع رجحلا زاوج ى
 ١6 ذاعم ةصقب:

 قبو هلام قرفو سلفأ نم مكح
 ا نيد هيلع
 ًاينغ ناك نمو » : ىلاعت هلوق
 ًاريمف ناك نمو ففعتسيلف

 ۲۷ « فورعملاب لك أيلف

 :ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا

 هيصول الو ميتيلا ىلول زوج ال
 ناك ًاينغ ميتيلا لام نم لكألا

 1۲۷ ا

 امك ةقفنلا بابسأ نم سبحلا نإ
 ىصولا ىف
 ملا يفد اذإف » : ىلاعت هلوق

 یک و < مييلع اودهشأف مهلاومأ

 ) ًابيسح هللاب

 ميتيلا ىلإ لاملا عفد دنع داهشإلا

 بجاوب سیل
 بيصن لاجرلل » : ىلاعت هلوق
 «  ٠۳۲ نوبرقألاو نادلاولا كرت امن

 ىوذ .ثيراوم تابثإ لولد

 رضح اذإو » : ىلاعت هلوق
 ىاتيلاو ىبرقلا اولوأ ةمسقلا
 و هنم مهوقزراف نيك اسمللاو

 « ًافورعم الوق مهل اولوق

۳ 

۳٤ 



 عوض وم ا

 نأ ةثرولا نم نيغلابلل بحتسي

 نيمورحملا ىبرقلا ىلوأ اوطعي

 نم ًائيش نيكاسملاو ىئاتيلاو
 ةمسق اورضح.اذإ مهتصح نم
 ١5 ثاريملا

 ىف هللا مكيصوي » : ىلاعت هلوق
 اهلف - هلوق ىلإ - مك د الوأ

 « فصنلا

 ناثلثلا اهقوف اف نيتنبلل

 6١ه

 .”١7

 كرتيالف ؛ تابصعلا برقأ نب الا

 دالوأ هغم بجحي « هريغل ًائيش

 ١5 نالا

 مكح مهل نبالا دالوأ
 ¥ دلولا مدع دنع بلصلا د الوأ

 نفكلا فراصم دعب ةكرتلا ةمسق

 ۴۸ ةيصولاو نيدلاو نفدلاو
 ةدحاولا بيصن دعب قابلا فصنلا

 نيتنب الا بيصن دعب یابلا ثلثلاو

 تا بصعلا نم لجر ىلوأل

 لكل هيوبألو » : ىلاعت هلوق

۳۸ 

 5 هلوق ىلإ ڪ سدسلا ام دحاو

 ١٠ « امكح الع ناك هللا نإ

 ٠ عوضوملا ةحفصلا

- ۳۷۹ - 

 ةحفصلا

 نباو دلولا عم سدملا هيوبأل

 4 ' دلولا

 14۰ دلولا مدع دنع ثلثلا مألل

 ناك اذإ مألا ظح ىف اوفلتخا

 154١ دج بألا ناكم

 بألا نودب طقف مألا هتثرول

 14١ ثلثلا اهل نوكي

 14١  نهعم مألاو تاوخألا ثاريم

 ٠٤۲ ثلثلا ةدحاو تخخأو خأ عم مألل

 14۲ تاوخألاو ةوخإلا عم سدسلا مألل

  مكح الع نإو حيحصلا دبل

 14۲ همدع دنع بألا

 544 دحلا ةلئسم ىف ةباحصلا ٍفالتخا
 6 ةحيحصلا ةدحلا مكح
 115 نهلك ثادحلا بجحت مألا

 ٠٤١ تايوبألا تادحلا بجح بألا

 ةيصو دعب نم » : ىلاعت هلوق
 1.5 « نيد وأ اهب ىصري

 16. ةک لاب قلعت قع لوأ

 157 ثلثلا نم ةيصولا ديفنت

 546 ثراول ةيصوال

 ةدايزا ةثرولا ةزاجإ حصت ال
 1:4 ىصوملا ةايح ىن ثلثلا نم



 نآ رقلا ماكحا  Eج - "1
 کک ۸

هعم لس و هيلع هللا لص ىنا حح دقو
 ريغيإ د ةفرعب فقوف جملا ضرف لبق م

 | . يبرعلا نبا هلاق . اوريغ ام ماريا عرش نم

 جح سانلا ىلع هللو » : هلوق قو : هطرش مارحإلا و « نانكر ججلل

 فاوطلا اهدحأ : نانكر جعل و < تيبلا ىلإ دصقلا جحلا نكر نأ ىلع ةلالد « تيبلا

 هنع لزان هءارو ام لك و « كلذ ىف فالخ ال . ةفرعب فوقولا ىناشلاو « تيبلاب

 ةعاط لك ىفنيعتت « ةدابع لك مزلت ىلا ةينلا وهف مارحإلا امأ و . هيف فلتخم

 . نكر ال طرش ىهف « ةدوصقم

 بوجو و : هيلع عمجم وهو « ةينيدلا ةرورضلاب مولعم جحلا بوجو ۰

 خج وه و 4 ةدحاو ةرم الإ رمعلا ىف بحال و ¢ ةينيدلا ةرورضلاب مولعم جحلا

 . ءاهقفلا و نيثدحلا نم ظافحلا هركذ امك هيلع

 ىفنقيال رمألا نأ ىلع ليلد هيف و : ليلدب الإ راركتلا ىضتقيال رمألا

 . ليلدب الإ راركتلا

 دازامو : ىعفاشلا دنع ةيافك ضرف و اندنع عوطت وهف ةرم ىلع دازام
 ةرملا لب ةيلفنلاب جحلا فصويال ةيعفاشلا دنع و « اندنع عوطت وهف ةرم ىلع
 تيبلا جحي نأ ةيافكلا ضورف نم نأل « ةيافك ضرفف داز امو نيع ضرف ىلوألا
 ‹ ىقبيبلا و « هجام نبا و « دؤادوبأ و « ىئاسنلا و « دمحأ هاور ام انل و . ماع لك

 انبطخ : لاق اهنع هللا ىضر سابع نبا نع اهطرش ىلع هحمصو مكاخلا و
 ماقف . جحلا مكيلع بتك « سانلا اهيأ اي » :لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؛تبجول اهنلق ول لاقف ؟ هللا لوسر اي ماع لك ىفأ : لاقف سباح نبا عرق
 رهف داز نف «ةرم جحلا ابب اولمعت نأ اوعيطتستإل وأ . اہب اولمعت مل تبجو ولو
 00 ١ ٠ نئسلا ءالعإ ) انلق ام ىف حيرص وهو . « عوطت



 کک ةحفصلا

 ود امنإ ةيصولا ىلع نيدلا مي

 دابعلا نويد ىف
 صخ دق ةماع ثيراوملا ةبآ

 ه١6

 ١6١ ضذعبلا ةا

 ۲ نرل تار

 e نوثروي ال ءايبنألا
 مكءانبأو مكءابآ» : ىلاعت هلوق

 اعف مكل برقأ مآ

 16۸ « امكح الع  هلوق یل

 ١ هم مالسإلا ن ساغ نم ثير اولا ع مس

 ام فصن مكلو » : ىلاعت هلوق

 هل وق لإ مكجاوزأ كرت ام

 اب نوصورت ةيصو دعب نم:
 10۸ « نيد وأ

 ١59 ىعجرلا دنا نم ةدتنملا مكح

 ةقلطملا ثيروت ف رر ةجح

 ۱۹۰ امتدع ىف ئابلا
 لج ناک نإو » : ىلاعت هلوق

 مهف - لوق ىلإ ۔ ةلالك ثروي
 ۱۹۰ « ثلثلا ی ءاک رش

 ۱۹۰ ةلالكلا ىنعم ىيقحن

 :هلوق ىف تحألاو خآلاب دارملا

5 ۰ 

 عوضوم لا ةحفصلا

 « تحخأ وأ خأ هلو » :٠ كاب

 ۹۲ مآل تخألاو خألا
 ۳ دلولاب مألا د الوأ طقسي

 لوق حيجرتو ةيراجلا ةلئسملا
 ۳ ايف ةيفنحلا
 ٠١۷ تنبلا عم تخألا ثاريم مكح
 هلك ثاريدا لعج نم ىلع درلا

 ۱۹ خألاو تحخألا نود تنبلل

 | بيصعتو صرف ىهج ا د دنع
 ١54 ' ناتهحلا ربتعي

 ةيصو دعب نم » : ىلاعت هلوق

 ١7١ « راضم ريغ نيد وأ أم ىصرت |

 ۷۰ ةيصولا ىف رارضلا زوجي ال
 . « بجاو ىلإ ةيصولا ماسقتنا

 ۷۱ اهريغو « بودنمو

 ١1/17 ثاريملا ةمسق لبق ثراولا لسا اذإ

 رفاكلا الو ءرفاكلا ململا ثريال
 | ملا

 ١/4 ضعب نم مهضعب رافكلا ثري

۱V٤ 

 :.باريملا نم عنام دمعلا لتق

 فالوللا اطا ۾ فو < اقافتا

 ضئارفلا.ىف لؤعلا ىلع اوعمجأ

 ه/ا١

۱۷٦ 
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 عوضوم ا

 وهف ضئارفلا باحصأ هتقبأ ام

 ۱۷۸ تابصعلا برقأل

 نيتأي یتاللاو » : ىلاعت هلوق
 - هلوق ىلإ - مكئاسن نم ةشحافلا

 ناذللاو ؛ اليبس نه هللا لعج وأ

 هللا نإ  هلوق ىلإ - مکنم اهنايتأي
 ۸۱ « اجر ًاباوت ناك

 ۸۱ نايدآلا رئاس ى مرح انزلا

 ةبآلا نصخ نم ىلع درلا

 ١87 نمل ةلماش اهلعج وأ تاقاحسلاب

 » : هلوق لعج نم ىلع درلا
 “#١8  نیطاوللا ىف « اهنايتأي ناذللاو

 نمت دحلا ىن ىف ةفينح ىنأ ةجح

 ۸٥ طول موق لع لم

 لاطدبإو راسم ىنأ ىلع درلا

 ١865 دهاجم ىلإ هازع امب هجاجتحا

 AV ملام ريغ نيتيالا ف خسنلا یوعد

 ةدابع ثيدح جتحا نم ىلع درلا

 «بيرغتاو دلحلا نيب عمحلا ىلع

 ۸۸ مجرلاو دلحلا نيبو
 ١1 مامإلا ىلإ دودحلا نإ

 ١٠9١ انزلا یئ ءادهش ةعبرأ طارتشا

 عوضوملا ةحفصلا

 ك ءابآأ حكن ام '

 ةحفصلا

 21814 ةسايس وه لب دحب بيرغتلا سيل

 ىلع ةبوتلا ام » : ىلاعت هلوق

 - ةلاهجي ءوسلا نولمعي نيذلل هللا

 ١95 « املأ ًاباذع مهلاندتعأ  هلوق ىلإ

 ١ ٠۹۷ سأيلا ةبوت لوبق ف فلتخا

 نهولضعت الو » : ىلاعت هلوق

 الإ نهومتيتا ام ضعبب اوبهذتل
 « ةنيبم ةشحافب نيتأب نأ

 لادبتسا متدرأ نإو » :ىلاعت هلوق

14۹۷ 

۱۹۷ 

 نهادحإ متیتآو جوز ناكم جوز
 « ًائيش هنم اوذحأت الف ًاراطنق

 بحتسيو رهملا رثكأل ريدقت ال

 ًاعاجإ هيف ىلاغي ال نأ

1۹۷ 

۱4۸ 

 دقو هنوذخأت فيكو » : هلوق
 ۱۹۸ « ضعب ىلإ مكضعب ىضففأ

 ١98 ةولحلناب رهملا بوجو دكأتي

 یش ذخأ جوزا زوج ال

 ١99 هنم زوشنلا ناك اذإ اهاطعأ ام

 : ىلاعت هلوق ًاوحکنت الو »

 ۳ )£ سالا نم الا ٠ ۹۹
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 ةحفصلا عوض يملا

 اهنطو نم ميرحت ىلع اوعمجأ
 ١44 ةببش وأ كلم وأ جيوزتب بألا

 ةرهاصملا ةمرح توبث ليلد

 5٠١ 2 هيلإ رظنلا لحي ال ايف رظنلاب

 ةرهاصملا ةمرح تبثأ نم ةجح

 1 انزلاب
 لهأ دنع ةلطاب رابخألا هذه

 مرحي ال ثيداحأ ىأ  ةفرعملا

 ۲ لالحلا مارحلا

 ٠٠٤١ عاملا ةلارتمب ةوهشلاب سمللا

 ةلارتمي ةوهشب حرفلا ىلإ رظنلا

 ميرحتلا باجيإ ىف سمللا

 بجوي ةأرما ىلع حاكنلا دقع

55 

 ًاقافتا نبالا ىلع اه رحت

 ) مكتانبو مكتاهمأ

۰0 

 ٠٠٠١ هيلع ىنازلا ءام نم ةقولخلا ةمرح

 قا مكتاهمأو » : ىلاعت هلوق

 ۲۰٦ ) ةعاض رلا

 م .دتلا ىف هريثكو عاضرلا ليلق
 ءا وس

١ °“ 

00 

 ةحفصلا عوض وم ا

 ثالثب ميرحتلا دييقت نع باوحلا |

 ۰۷ سمخب وأ تاعضر

 ۲٠۷ مرحي ال عاضرلا ةدم دعب عاضرلا

 48 عاضرلا ةدم نايب

 رثكأ ىف ةفينح ىنأ لوق ليلد
 ۹ عاضرلا ةدم

 ٠١4 مرح هنأو لحفلا نبل ريسفت

 ولو دقعلاب مرحت ةجوزلا مأ

 عاجإلا هيلعو « اهب لخدي مل

 ثيدح نوفعضي ثيدحلا .باعصأ
 بيسملا نب ديعس نع ةداتق

51١ 

7117 

 . مكءانبأ لئالحو » : ىلاعت هلوق

 11۳ « مكبالصأ نم نيذلا

 ٠ 5١4 ةمألا عاجإو ةنسلاب تتبث

 نيب اوعمجت نأو » : ىلاعت هلوق

 « فلس دق ام الإ نيتخألا

 اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا ةمرح
 + ةرتاوملا ةئسلاب تشي اهتنغو

۲14 

 1٤ ةمألا عاجإو

 نيتخألا نيب عمجلا زوحيال ١

 1٥ “دولا ىف نيعلا كلم



. FAY د 

 عوض ملا
 ةدع ىف تخألا حاكن زوج ال

 ةدع ىف ةسمااللاو < تحألا
 ةعبارلا

 لبق عبرأ ىلع ةباحصلا عاجإ
 رهظلا
 نم تنصحلاو » : ىلاعت هلوق

 « مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا
 تماد ام مارح ةجوا'رتملا حاکت

1¥ 

1¥ 

 ةقرفلا باجيإ ین ىلع اوقفتا
1۱۹ 

 ۲۲۰ اهأربتسي ىتح اهأطو هل زوج ال
 ام مكل لحأو » : ىلاعت هلوق

 ۲۲۱ « مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو

 سيلو حاكنلا مزاول نم رهملا

 ۲۲۱١ هطئارش نم هركذ

 ۲۲۲ اهل رهم ال نأ طرشب جوزت نإ

 ۲۲۲ الام رهملا نوكي نأ دب ال

 ۲ هسفنب اهمدخي نأ ىلع حكنول

 YY رخآ رح ةمدخ ىلع حكن ول

 ۲۲۳  اهمنغ یعر نأ ىلع حكن ول

 عوضوملا ةحفصلا

. ۲۹ 

 ةحفمصلا

 0 وأ نآرقلا

 قففو

 ملين لع عك ول

 اهقتع لعجو ةمأ عا نم
 YY اهقادص

 ادد
 ۲٦

 هب متتمتسا اف o: e هلوق

 ۲۲۹  ةعتملا ةمرح ىلع عاجإلا دقعلا

 مكيلع حانج الو » : ىلاعت هلوق
 .Y1 «ةضيرفلا دعب نم هب متيضازت ايف

 اا دقعلا لصأب ةدايزلا قحلت
 مكنم عطتسي مل نف » :ىلاعت هلوق

  تانموملا تنصحملا حكني نأ الوط

 ۲۳۲ ١٠ مهحر روفغ هللاو - هلوق ىلإ
 ۲٣٣۳ ءامإلاو تايباتكلا حاكن هركي

 عطتسي ل نمو » : ىلاعت هلوق

 Y۳ ) الوط مك کنم

 ىبرعلا نبا هايل نع ا

۳٤ a E 

 صاصخلا ىلع ىنرعلا نبا در
 Y4 هنع باوجلاو
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 عوض وم ا
 #0 ةرحلا ىلع ةمألا حاکن زوال

 ۳٦ تايباتكلا ءامإلا حاكن

 الإ ةمألاو دبعلا حاكن زوجي ال
 ًافوقوم نوكيو « اهديس نذإب
 0 هتزاجإ ىلع
 هديس نذإ ريغب دبعلا حاكن

 ۲۳۸ ًافوقوم دقعني
 فحل ' اهتمأ جوزت نأ ةأرملل
 تا نهوتآو » : ىلاعت هلوق

 رهملاف 4 هتم ىلوملا ت اذإ

 ىلع ىرهظملا داربإ نع باوملا
 3 بابلا ىف ةيفئنحلا

 ريغ تنصمحم » : ىلاعت هلوق

 ۲٤١ « نادخنأ تاذختم الو تاحفاسم
 نايبو ةينازلا حاكن مكح

 ۲٤١ هيف فالتخ الا

 نإف نصحأ اذإف » : ىلاعت هلرق

 ىلع ام ئصن نييلعف ةشحافب نينأ

 «باذعلا نه تنصحلا 4۲
 دارملاو . ناصحإلا ىنعم ركذ

  2 5اذإف ر : ىلاعت هلوق

 نصحأ ١ جيوارتلا 4۲

 عوضوملا ةحفصلا
 ةمئألا فالتخاو « رحل انزلا دح

 ةحفصلا

 Y4 ماع بيرغت ی

 ۳ قيقرلا دح

 ىشخ نمل كلذ » : ىلاعت هلوق
 مكل ريخ اوربصت نأو تنعلا
 4٤ « محر روفغ هللاو

 شخ مل ولو ةمألا حاكن زوج
 E3 انزلا ىف عوقولا

 | نم معبرأب جورتي نأ رحل زوحي
 544 نيتنثاب جواتي نأ دبعللو . ءامإلا

 مكل نيبيل هللا ديري » : ىلاعت هلوق

 4١ه « مكلبق نم نيذلا ننس مكيدبيو
 Y0 طئارشب ةجح انلبق نم عئارش

 اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق

 لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال
 ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ
 t0 « مکنم

 رايخ لاطبإ ىلع ةيفنحلا ةجح
 4 عيبلا ىف سلجما

 ىرهظملا داريإ نع باوحلا
 "58 ةيفنحلا ةجح ىلع هللا همحر
 مكسفنأ اولتقت الو » : ىلاعت هلوق
 16۰ 0 احر مكب ناك هللا نإو
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 ةحفصلا عوض وملا

 زوجيو دربلا فوملن مميتلا زوجي
 7 ىضوتملا مميتملا ةماما

 رئابك اوبنتجن نإ » : ىلاعت هلوق

 مكنع رفكن هنع نوبت ام

 ۲٣۱ راف

 ۲٥١ ىصاعملا نم ةريبكلا دح

 ةريغصالو رافغتسالا عم ةريبك ال

 ۲٥۱ رارصإلا ا

 ۲ رئاغص ةريبكلا تامدقم

 ام اونمتت الو » : ىلاعت هلوق

 ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف

 اولئساو نب.ستكا امم بيصن ءاسنلل

 YoY « هلضف نم هللا

 اهينمت زوجي امو « لئاضفلا عاونأ
 Yor زوجي ال امو

 انلعج لكلو » : ىلاعت هلوق

 ۲٥۴۳ نويرقألاو نادلاولا كرت امث ىلاوم

 ىلعأ لاوم هلو هيلاول ىصوأ اذإ

 Yo ةيصولا تلطب لفسأو

 له4 هئاريم مكحو ةبصعلا ىنعم

 قّرعملا هدبعل ةبصع ةقاتعلا ىلوم

 585 سكع الو

 ةرفصلا عوض وم ا

 لولا زك لع ةابذ نا

 Yoo ىلعألل ًاثراو لفسألا

 تدقع نيذلاو ١» : ىلاعت هلوق

 Yoo « مهبيصن مهوتآف مكناميأ

 255 اندنع ةالاوملا لوم ترب

 ىلع ىرهظملا داريإ نع باوجلا

 ٦ بابلا ف ةيفنحلا

 ۲۵٩ ةالاوملا ءالو توبثب رثألا درو دق

 زوج 4 مزال ريغ ةالاوملا ءالو

 oV هع لقعي ١ ام هطامقسإ

 نوماوق لاجرلا » : ىلاعت هلوق

 اوغبتالف  هلوق ىلإ  ءاسنلا ىلع

 اليبس نہبلع « 10۸

 ًاييدأت هتجوز مطلي نأ لجرلل

Yo صاصق الو 

 قاقش متفخ نإو » : ىلاعت هلوق
 کسو هلهأ نم ًامكح اوثعباف اىنيب

 اهلهأ نم « ۹

 اعلتم وأ اتلطي نأ نيوكحلل سيل

 ٥۹ كلامل فالح نيجوزلا اضر نودب



 تاكا

 عوضوملا

 احالصإ ادر نإ » : ىلاعت هلوق
 « امهئيب هللا قفوي

 . ةبقاع هللا حلصأ هتين حلصأ نم

 u 0 نا

 هللا اودبعاو ر : ىلاعت هلوق

 - هلوق ىلإ  ًائيش هب اوک رشت الو
 « مكناعأ تكلم امو

 ٠٠١ ًاضيأ متاهبلا ىلإ ناسحإلا بحي

 فورعملا ىف ةبجاو نيدلاولا ةعاط

۲۰ 

۲۹۰ 

 ۹١ كا ضع قال

 هابأ لتقي نأ لجرلل ىغبني ال
 5 ًابراع ولو رفاكلا
 4١" ةعفشلا راودلا قح نم بجي امم

 نولخبي نيذلا 9 : ىلاعت هلوق

 نومتكيو لخبلاب سانلا نورمأيو

 اندتعأو هلضف نم هللا مهان ام

 1۳ « ًانيهم ًاباذع نيرفكلل
 ١7 بجاولا عنم ؤه مومذملا لخبلا |

 بجاو ىلاعت هللا معنب فارتع الا
 ٤ رفاك اهدحاجو'

 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا
 نأ ناسنإلا بلقل ءايشألا حلصأ

 YE هل سانلا حدمب تنی ال

 نوقفني نيذلاو » : ىلاعت هلوق
 نونمؤي الو سانلا ءاثر مهلاومأ

 ٤ « رخآلا مويلاو هللاب

 نم ضوع اهب ديرأ ةبرق لك

 الع قحتسي ال٠ ايندلا ضا وعأ

 ٤ ةرجألا

 ۲٤ ةلطاب ةراجإلاو « ةرجألا

 ول مهيلع اذ امو » : ىلاعت هلوق

 اوقفنأو رخآلا مويلاو هللاب اونمآ
 1 « هللا مهقزر امم

 1 ةي ربحا لوق لاطبإ
 اوملعت ىح » : ىلاعت هلوق
 0 « نولوقت ام

 ٠٣١ مكحلا هب قلعتي ىذلا زكسلا ىنعم

 ١١ه ةولصلا ىف ةءارقلا ضرف ليلد

 . «هبلق رضحمب نأ ىلصملا ىلع, بجي

 555 هيف ربدتيو «نأ رقلا ىناعم ملعتيو

 الإ ًابنج الود

 555 « ليبس ىرباع



TAV - 

 ةحفصلا عوضوملا ةحغصلا . عوضوملا

 V4 ةولصلا ىف ةهقهقلا مكح | 5 ةبانحلا :ىنعم

 ا ىلع ةمآلا عمجأ

 لزرني مل نو عامملاب

 دجسملا ىف لوخدلا بنجل زوجي ال

 اک ام الو ًارام

 ىضرم منك نإو » : ىلاعت هلوق
 مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ

1Y 

۲۹ 

  iاودحن ملف ءاسنلا عمال وأ طئاغلا ٠

 اوحسماف ًابيط ًاديعص اومميتف ءام

 4 « مكيديأو مكهوجوب

 مميتم ىلع ةولصلا ةداعإ بخن ال

 مضوم ىف ميقم حيمص ءام دقاف

 ۲۹۹ ًامايأ وأ ًابلاغ ءاملا هيف مدعي

 "ا نيليبسلا ريغ نم جراحلا مكح

 ءوضولا بوجو ف ةشئاع ثيدح

 ۷۰ سلقلاو ىقلا نم

 ف مصاللا ةجح نع باوجلا

 58 باللا

 ضقان وه له ةأرملا سم مكح

 ۷۲ ووا

 ۲۷۳ ءوضولل اضقان مونلا نوک مكح

 ءوضولا ضقني لبإلا محل لک أ

 Vo 3ل مأ

 ۲۷١  ءوضولا ضقني ال ركذلا سم

 ءاملا ىلع ةردقلا مدع ىنعمو

 مميتلا زاوحلب فذ

 زاوجو بنهلل مميتلا زاوج ليلد
 "'ىضوتملل مميتملا ةمامإ

 6 قيفرلا نم ءاملا بلط مكج

 مي

 ۷۸ هدنع ناك اذا

 ًابارت ضرألا هجو .ديعصلاب دارملا

 : ةاصح وأ < المر وأ ناك

 1۷۹ ًارجح وأ « ةرون وأ

 ترهط مث ضرألا سجنت ذاإ

 ۸۱ اهب مميتلا زوج ال فافحلاب

 ۸١ فافحلاب ضرألا ةراهط ليلد

 اوحسماف » : ىلاعت هلوف

 ۸۱ « مكيديأو مكهوجوب
 ضرف حسملاب هجولا باعيتسإ

 كي ًاعاجإ

 نيقفرملا ىلإ. مميتلا ىف ديلا رادقم

 ۸۲ ءوضولاک
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 0 وملا ةحفصلا

 ىف فكلا ىلإ ةدحاو ةبرض

 YAY مميتلا

 A4 لدب ىلإ ال توفي ام

 . اهالص ام ةداعإ مميتملا ىلع بحي ال

 دعب تقولا ىئ ءاملا دجو اذإ

 ةولصلا

 هئاضعأ ضعب ناك نم مكح

 5 ارج اهضعبو احرص

 585 ةريثك تاولصل دحاو مميت زوج

 YAV نير وهطلا دقاف مكح

A6 

 نأ رني ال هللا نإ » : ىلاعت هلوق

 كلذ نود ام رفغيو هب كرشي
 ۸۸ « ءاشي نمل

 كلرشلا نود ا ةرمغملا معن

 بهذمل لطبم ةيشملاب اهدييقتو

 ' نيذلا ىلإ ر 1 » : ىلاعت هلوق

 ١ ) مهسفنأ نوکر

YAA 

۸٩4 

 هسفن ىك زي نأ دحأل زوج ال

 . مكرمأي هللا نإ » : ىلاعت هلوق

۸۹ 

 ةحفصلا

 « اهلهأ ىلإ تانامألا اودات

 اوك نأ سانلا نيب ا اذإو

 ۲۹۰ ١ لدعلاب

 ۲۹۰ اهله ىلإ ةسنامأ لك ءادأ تح

 ۹۰ باب لك ىف تائانألا عاونأ

 دوجولا وه تانامألا مظعأ

 °14 هسعباوتو

 ۲۹۱ تانامألا نم ًاضيأ لدعلاب مكحلا

 اونمآ نيذلا اهيأ ايو : ىلاعت هلوق

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

 ٨۹۱ « مكنم رمألا ىلوأو

 ءارمألا لمتشي رمألا اولوأ |

 فذ مهريغو جوزلاو ةاضقلاو
 ۲۹۲ عرشلا فلاخي ال اف ريمألا ةعاط

 عطقلاو مجرلاب رومأملا عسي له
 هرمأ لثمتي نأ برضلاو

 ءاضق ٌةحص ىف ءالعلا فلتخا اذإ

۹۳ 

 ىلإ عجري مكادلا رمأو ىضاقلا

 + سر ةلسؤي ا كانك
 دهتحملا سايقو < ةمألا عاهجا وأ

 .هيف صن ال اف

 . ةفيطل ةيياكح

4۳ 
4۳ 



 د 184 تك

 عوضو

 وأ « باتكلا فلاخي مل ام هاضمأ

 عاجإلا وأ « ةزوهشملا ةنسلا

 فالح دهتحملا ىوتف ناك اذإ

 انيلع بجو ةنسلا وأ باتكلا
 ةنسلاو باتكلا عابتا

 تكله نإ عدوملا ىلع ناض ال

 ١ هنم دعتالب ةعيدولا
 + ةا فاق ف ا
 ةيراعلا نأ ىلع روهمجلاو

 ( ةنومضم ريغ

 ن(ض ٠ ىب ىلع روهمجلا ةجح

 لث الد نع باوجملاو ةيراعلا

44 

4٤ 

 مصخلا ۲۹٦

 ى متعزانت نإف » : ىلاعت هلوق

 4V + ( لوسرلاو هللا ىلإ هودرف “یش

 ۲۹۷ ةمامإلا ىف ةضفارلا لوق لاطبإ

 دارملا نإ : ةضفارلا لوق لاطبإ
 ۲۹۷ بلاط ییا نب ىلع رمألا ىلوأب

 ىنعمو « سايقلاو داهتجالا توبث

 ةنسلاو باتكلا ىلإ درلا

 ةيباح صلا نإ : لاق نم ىلع درلا

 ا

4° 

. ۸ 

 ةمحفصلا عوض وم ا 7

 ْ ىأرلاو سايقلا لاعتسا مه نكي مل |
 ۲۹۸ ىلسو هيلع هللا یلص ىنلا نامز ىف

 ىلإ هودر ولو » : ىلاعت هلوق
 ينم اا قرأ كو قرسرلا ١
 ( مہم هنوطبستسي نيذلا هملعل |

 داهتجاو سايقلا بوجو ليلد

 سئل ىلا تداولا ىف ىأرلا '
 ىناعلا لعو ‹« ًاعرص اف

 اف ءالعلا ديلقت أ

 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك

 :لالدتسالاو طابنتس الاب ًافلكم

 ظ ًاضبأ
TT 

۹4 

fS 

 « ماكحألا طابنتسا ىلع لدت ال

 نمألا ىلع ةروصقم ىه لب

 هادأ ام نأب عطقي نأ دهتجملل
 ء:ل

 ف

 "م.

 وه هداهتجا هيلإ

 ۳۰۱١ نىلاعت هللا دنع

 ۳۰۱١ ةمامإلاب نيلئالا لوق در

 ةيحتب متييح اذإو » : ىلاعت هلوق
 "١" « اهودر وأ اهنم نسحأب اويحف



 ‹ ةبلا ف عوجرلا زاوج ىلع

 ةعامللا ىلع مالسلا مكح

 نوئسم مالسلاب ةيادبلا

 خلا ىثاملا ىلع یک ارلا مب

 ءاسألاو نايبصلا لع مس

 هتيب لهأ ىلع لسي

 هيل الك هيخأ ىلع مسي

 بئاغلا مالس غلب اذإ

 ىلع مالسلاب ةيادبلا زوجيال

 ىذلا ىلع مالسلا درب سأب ال

 مالسلا در هيف بجی ال ام رک د
 ناب لآ و: لات هلو

 « قاثيم مميبو مکنیب موق ىلإ

 موق نيبو هليبإ مام

A 

۳۰٦ 

۳۰٦ 

۳۰٦ 

 ةحفصلا عوض ىلا ةحفصلا

 ناك نم هيف لخدي رافكلا نم
 ان اس مهاريح ف
 ريغ نم رافكلا ةحلاصم زوحي

 نوملسملا زجع اذإ ةيزج ريغ
 ۳۰۸ ممم واقم نع

 ًانم'يم لتق نمو » : ىلاعت هلوق

 ةيدو ةنموم ةبقر ريرحتف أطخ
 ۳۰۸ :هلهأا لإ ةبلسم
 ۳۰۸ دمعلا لتق ىف ةرافك ال

 ۳.۹ ماسقأ ىلع أطخ لتقلا

 عاونأ ركذو « اهنود وه اهف دمج

 درلاو بيبستلاب لتقلا مكح

 ۳۱۰ هيف ىرهظملا لع

 ل١١ قرلا ین الماك ةبقرلا نوک بحي

 لقاع ىلع الإ ةرافكلا بحجب ال

 ۳۱۱ لسم غلاب

 ۳1۲ قاتع الا ىف ةرافكلا طرش

 ٠٠۲ لتقلا ةرافك ىف ناميإلا طارتشا

 ' م ةلقاعلا ىلع ةيدلا بحي
 AY مهدحأك لتاقلاو



- ۳۹۱ 

 عوضوما

 ةلقاعلا ىلع بحي ال ام نايب
 ۳1۳ تايدلا نم

 < هتاب دعو « هتليبق : ةلقاعلا

 و هناويد لهأو

 نم لجر لك نم ذخوي ام ردق
 ۳۱٤ ماع لك ةلقاعلا

 تيب ی هتيدف هل ةلقاع ال نم

 ۳٤ 1 لاملا
 م1 ةظلغم دمعلا هبش ةيد

 ٥\۳ ةفففخلا ةيدلا نايب

 هنع یورپ نأ نیثدحملا طارتشا

 ۳۱٦ هل هجو ال نانثإ

 ۳۷ او تلا قب اا

 عاونأ نم الإ ةيدلا تبثي ال
 ۳۱۸ ةئالشلا

 ۳۱۹ سفنلا نود ام ةيد

 ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد
 1۰ لجرلا

 ۳۲١ هتميق دبعلا ةيد

 ۳۲ ةيانج دبعلا ىنج اذإ
 موق نم ناك ناف » : ىلاعت هل وق

 ر زحتف نماوم وهو مكل ودع

 « ةنم'يه ةبقر
 YY ر .

 عوضوملا ةحغصلا

 ا رادب ميقملا ماسلا ةيد الا

 ةحغصلا

 موق نم ناک نإو » : ىلاعت هلوق

 ةملسم ةيدف قاثيم میو مكنيب

 الا“ «٠ ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ
 YY اندنع ملسملا ةيدك ىذلا ةيد

 ىلع ضرع ام رومألا ريخ
 ۳۲4 هللا باتك
 ۳۲٢ دمعلا لتق ىف ةرافك ال
 مايصف دج مل نف » : ىلاعت هلوق

 ضف (« نيعباتتم نيرهش

 نيرهشلا لالخ ىف ًاموي رطفأ نم
 ضف فانيتس الا هيلع بجو

 هيزجن ال موصلا نع زجع نإ

 ۳۲۷ ماعطإلا
 لتقي نمو » : ىلاعت هلوق .

 Y۷ « ًادمعتم ًانموم
 ى جراوحللاو ةلارتعملا ىلع درلا

 ففي ةريبكلا بكترم ريفكت
 اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق

 اونيبتف هللا ليبس ىف متبرض اذإ

 مالسلا مكيلإ ىلأ نمل اولوقت الو

 ۸ ) ًانموم تسل



 يول حا

 ءارجإل هركملا نامبإ حصي

 ناك نإ روفغم دہنجلا أطخ

 : لاق نم رفكب مكحلا زوجي ال
 ۳۲۸  هرمأ نيبتي ىتح هللا الإ هلإ ال
 هايف كلب نع تک به
 ۳۸ مالسإلا راش

 نودعاقلا ىوتسي ال » : ىلاعت هلوق
 ۳۲۹ « ررضلا ىلوأ ريغ نيئماوملا نم

 ضرفو نيع ضرف داهجلا نإ
 ۳۲۹ ةيافكلا ىلع

 ارعا ةمرحو تالا ةيونيو
 ۰ فح زا نع

 3 ةلحارلاو < دازلا داهجل لع رشي

 مب ١ تالآلاو بابسألا ةمالسو
 نيملسملا دالب ىلع رافكلا مجه اذإ

 ىلع نيع ضرف داهخلا راص

 هل رذع ال فلكم لك ىلع
 ىلع دونملا ركاسع موجه رگ د

 ` رصنلا لوزنو « ناتسك اي
 مالسإلا لهأ ىلع هللا نم

۳۳۱ 

۳٣١ 

 لا شا

 مهفرت نيذلا نإ : ىلاعت هلوق
 « مهسفنأ ىملاظ ةكلالملا
 ىلع ضرف رفكلا راد نم ةرجملا
 نم نكمتي مل اذإ اهيلع ردق نم
 مالسإلا رئاعش ةماقإ
 هوحنو ملعلا بلطل ةرجه لك

YY 

۲ 

 8 هلوسرو هللا ىلإ ةرجه

 ق مبرص اذإو » : ىلاعت هلوق

 ES مكيلع سيلف ضرألا
 rr « ةولصلا نم اورصقت
 ف E رفاسملل زوم له
 ۳ ؟ رفسلا

 Yo رصقلا خيبي ن ةيصعملا رفس

 ۳۳٦ هئاهتناو رفسلا ءادتبا نايب

 | "م52  ةولصلا اهل متي ىلا ةماقإلا ةدم
 نأ ديريو ال مزعي مل نم
 ۳۳۸ 2 رصقي دغ دعب وأ أدغ جرح
 ۳۹ ناكم لكب ةعمحلبا ىلصت ال

 اذإ ةولصلا رصقي هوحنو حالملا
 ۳۹ هلامو”هلهأ عم رفاس
 ًالكلا لهأ نم ةماقإلا ةين
 ۳4 ن



_ ۳ _ 

 ٠۳۹ ةولصلا متأ مقملاب رفاسملا ىدتقا اًذإ

 6 ةمات رفسلا ىف

 ل ا ا ني نإ
 4 هفلخ نم متأو نيتعكر

 ٠ نأ متفخ نإ ١ : ىلاعت هلوق

 نيرفاكلا نإ اورفك نيذلا مكنتفي
 4 « ًانیبم اودع مكل اوناك

E OT CORTE 
RF رسل سي ك 

 فواللا ةولص ق فولت

 2 ًاعاجإ طرش

 نع ةيورملا فوكللا ةالص هوجو

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 امنإ فالحلاو < ةزئاج اهلك

 ۳4١ حيج رتلا ف وه

 مهيف تنك اذإو » : ىلاعت هلوق

 e « ةولصلا مه تمقاف

 للص هدعب فوحللا ةولص زاوج

 ۳4۳ ًاضيأ لاسو هيلع هللا

 4o رضح ا ىف فوحللا ةالص زوجي

 ا ٣٤٠١ لاتقلا لاح ىف ةولصلا حصت ال

 ةحفصلا عوض ولا

 ٠ اهلضفأ نيهجو ىلع ركذلا

 4٦ ىلقلا رك ذلا

 متنأمطا اذإف » : ىلاعت هلوق

 تناك ةولصلا نإ ةولصلا اوميقأف

 E۷ « ًاتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع

 نيتولصلا نيب عمجلا زوجي ال
 ۸ ةروص الإ رفسلا ى

 | تاقوأ نم هيلع عمجأ ام نایب

 ۳4۸ ةولصلا
 م48 رهظلا تقو رخآ ىف اوفلتخا
 ۳٤4 ةفينح ىنأ دنع ضايبلا قفشلا
 نيانأا قبب مكحتل ) :ىلاعت هلوق

 »م « هللا كارأ اع

 هقح قى داهتج الا زاوج ليلد

 0٠ لسو هيلع هللا ىلص

 ريثك ىف ريخ ال » : ىلاعت هلوق

 - هلوق ىلإ - مهاوجن نم
 ا « سانلا .نيب حالصإ وأ

 | حالصإلل بذكلا زوجي
 “ها سانلا نيب

 ريغ عبتيو » : ىلاعت هلوق
 0۱ « نيئمملا ليبس
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 عوض وملا

 عاجإلا ةيجح ليلد
 هللا نإ » : ىلاعت ىلاعت هلوق

 رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال

 oY « ءاشي نل كلذ نود

 ىف ةلزتعملاو جراوحلا ىلع درلا

 ۲ ةريبكلا بكترم مه ريفكت
 مهنرمآلو « ىلاعت هلوق

 or « ماعنألا ناذآ نكتبيلف

 الماك قاخ ام صيقنت زوجي ال
 o ةوَقلاب وأ لعفلاب

 مهنرمآالو » : ىلاعت هلوق
 YoY « هللا قاخ ن ريغيلف

 Yor مالا ءاصخب سأب ال

 تفاح ةأرما نإو »

 ناار وار اهلج نع
 : ىلاعت هلوق

 oc « ريخ حلصلاو  هلوق

 ةأرملا زوشن لجرلا فاح ول
 of احل ص نأ ( لع حانج ال

 ot اهماكحأو حلصلا ماسقأ
 ملهم  زئاج ملظلا عفدل ةوشرلا عهد

 هةح تابثإ نع ىعدملا زجع اذإ

 | ”هو زاج هقح ضعب ىلع حااصف

 عوضوملا ةحفصلا

 رارقإ نع حلصلا ماكحأ | ١

 ةحففصلا

 مو

 Yoo توكسو راكنإ نع حاصلا مكح

 "هه  هقح ضصعب ىلع حلصلا مكح

 ةيانج نع حلصلا حصي
 ۳٦ ًاطاللاو دمعلا

 ٠١١ نيد نع حلصلا عقو اذإ ام مكح

 اوعيطتست نلو » : ىلاعت هلوق

 هل وق لإ باشا قي اولدنف نأ

 ۳٦ «امحر روفغ

 ٠٠۹ تاجو زلا نيب مسقلا بوجو باب
 ةديدج جوزت اذإ ام مکح |

 موك ةئ دق ىلع

 ov رغ سلا ىف ماسقلا بحي ال

 زاج اهمسق كرتب تيضر نإ
 "هم هيف عوج رلا اهو

 تناك اذإ اهدنع نوكلا بحب

 ^o مايأ ةعبرأ نم موي اهو ةدحاو

 ^o" نہ اض ر الإ

 مكيهذي أشي نإ » : ىلاعت هلوق

 0۹ « نيرخلي تاو ساثلا اا

 . "هو هبامصأو ةفينح ىنأ ةبقنم



- ۳۹ - 

 عوض ملا

 اونمآ نوذلا اا او 2 كاست هلق

 ءادهش طسقلاب نيماوق ونوك
 ۳0۹ « مكسفنأ ىلع ولو هلل

 نيب لدعلا مكاحلا ىلع بجي

 ۳۹ موصخلا

 ملاظلا ىلع ةداهشلا ةماقإ بحجم

 ۳۹۰ مولظملل

 ف نيوبألا ةعاط زوجي ال
 ۳۹۰ للا ةيضعم ل

 نيب ةيوستلا هيف بحي ام ركذ

 ۳۹۰ موصاللا

 اونمآ نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق

 اورفک مث اونمآ مث اورفك مث

 هللا نكي مل ًارفكاودادزا مث

 ۳۰ .« محل رغخيل

 ةبوت لوبق ىلع عاجإلا دقعنا
 ۳1۰ دت رملا

 0 قيدن زلا ةبوت كوبق

 نأب نيقفاثملا رشب » : ىلاعت هلوق

 نوذختي نيذلا املأ ًاباذع مش

 ۳11. « نينموملا نود نم ءايلوأ نب رفاكلا

 اذإ رافكلاب ةناعتس الا زوج ال
 و

۳۹۱ 

 بلاغلا وه رفكلا مكح ناك ١

 ةحفصلا

۳۹۱ 

 لوصحل هيعسو ةمألا ميكح ركذ
 ناتسكاب

 مكيلع لزل دقو » : ىلاعت هلوق

 تايآ متعمس اذإ نأ باتكلا ىف

 اودعقتالف اهب أزهتسيو اهب رفكي هللا

 ثيدح ف اوضوخ یح مهعم

۳۹۱ 

 ۳۲ م

 ۳ هلعاف ىلع ركنملا راكنإ بجبل

 ناك اذإ ةزانحلا روضح مكح

 ةمبولا روضحو « حون اهعم

 بعلو وهل كانه ناك اذإ
5 

 هللا لعجم نلو » : ىلاعت هلوق

 ٠ ۳٣۳ اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل

 نينمؤملا ىلع رافكلا روهظ ببس
 ۳۳ نامزلا اذه ىف

 ٣٣۳  ململا دبعلا رفاكلا ءارش مكح

 دادتر الا سفنب ةنونيبلا عمت

 ۳ ةملسم هتحن تناك اذإ

 نيذلا اأ اي » + ىلاعت هلوق

 ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت ال اونمآ
u8 “نينمأوملا نود نم» 



> TU 

 ةي الولا قحتسي ال رفاكلا
 :a ملسملا ىلع

 ىرشلا ف ىذلا لايك وت هرکی

 ۳٤ هوحنو عيبلاو

 رهجلا هللا بحي ال » : ىلاعت هلوق

 2 ) ملظ نم الإ لوقلا نك“ ءو.سلاب

 ملاظلا ىلع ءاعدلا مولظملل زوجي

 ۳٤ هملظ راهظإو

 هلف هورقي ملف موقب لزن اذإ
 ۳٤ مهوكشي نأ

 لهأ نم نإو » : ىلاعت هلوق.

 « هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا
 لبق مالسلا هيلع يسع لوزا

 تباث قح ءاسلا نم ةمايقلا موي

 هللا لق «كنوتفتسي » :ىلاعت هلوق

 « ةلالكلا ىف مكيتفي

۳ 

1o 

 مكه

 ةحفصلا عوضولم لا

 دلو مدع ةلالكلا ثاريمل طرتشي

 عاجإلاب ًاضيأ نبالا
 رخآ ىن ةلالكلا ةيآ نأ اوعمجأ

 مدعم

 تاوخألاو ةوخإل اى ءاسنلا ةروس

 ۳٦ مأو بأل

 تالعلا ىب نأ ىلع اوعمجأ

 نايعألا یب عم نوثريال

 ۳17٦ 1 ادحاو ولو

 ًالاع روعألا ثراحلا ناك

 سا ضئا رفلاب .

 تحخألا عم سدسلا بأل تحألل

 ۳ عاجإلاب مأو بال

 نايعألا ىنب مكح تالعلا ىنبل
 سني اا م مدع دنع

 ضخ ءاسنلا ةروس ماكحأ ةمتاخ


